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[Nummer 31]
Dit nummer
Gard Sivik is altijd een tijdschrift in beweging geweest. In de afgelopen zes jaargangen
maakten redakteuren van het eerste uur regelmatig plaats voor nieuwe talenten. Sinds
in maart '55 het eerste nummer uitkwam, debuteerden in dit blad meer jonge schrijvers
dan in vergelijkbare periodieken. Ook het uiterlijk veranderde, van jaar tot jaar.
Wij hebben met ingang van deze 7e jaargang het formaat, het omslag, de opmaak
en de redaktionele formule grondiger gewijzigd dan vroeger het geval was. Niet
toevallig. De oude vorm beantwoordde niet aan de literaire vernieuwing die zich al
in vorige nummers aankondigde.
Toen wij ontwerper Leendert Stofbergen en fotograaf Egbert Munks om hun vaste
medewerking vroegen, dachten wij aan de lezer. Lezers zijn van oudsher in de
vaderlandse literaire wereld vaak vergeten personages, en dat bleef niet zonder
gevolgen. De malaise waarin de ‘little magazines’ in dit taalgebied sinds jaar en dag
verkeren, is, behalve aan hun zelden onverwachte inhoud en hun passieve redakties,
vooral te danken aan hun moedeloze uitvoering. Hopelijk geeft een generatie van
nieuwe lezers de uitgever en ons gelijk.
Tien pagina's van dit nummer zijn gewijd aan een ‘candid conversation’ met
Willem Frederik Hermans, waarin hij zichzelf en Nederland compromisloos
portretteert. Het is de neerslag van een 4 uur lange bandopname, waarvan de uitgetikte
tekst 96 foliovellen besloeg. Ondanks vijftien jaar emancipatie - in '47 verscheen De
Avonden, in '48 De tranen der acacia's - is erotiek in de literatuur beneden èn boven
de Moerdijk nog steeds verdacht. De tijdschriftredaktie die daar anders over denkt,
is geperverteerd of op schandaal belust. Wij zijn de laatsten om dat tegen te spreken:
voor de rubriek Anoniem 20ste Eeuw kozen wij ditmaal de klassieke pornografische
roman van deze eeuw, Histoire d'O, door Freddy de Vree deskundig en informatief
ontleed.
De nieuwe poëzie, die royaal gaat bijdragen tot het a.s. rumoerige seizoen voor
de lauwe letteren, is vertegenwoordigd met de laatste cyclus, in vijftien delen, van
Hans Verhagen en de serie Fighters van Armando, zes amerikaanse gedichten, geënt
op de bokswereld.
Ook de overige 18 pagina's - Brieven aan de redaktie; postuum zelfportret van
Albert Camus; de nieuwe rubriek Aktualiteiten; kritiek op Remco Campert, op het
‘ikjes sprokkelen’ in de literatuur en op Herman Teirlinck - nodigen u uit tot bijval
of tegenspraak.
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foto W.F. Hermans (zittend), staand v.l.n.r. interviewers Sleutelaar, Verhagen, Vaandrager
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Zelfportret van Willem Frederik Hermans
Groningen, 2 maart 1963
Interviewers: Waarom schakelde u zonet uw eigen bandrecorder in?
Willem Frederik Hermans: Ik wil graag precies weten wat er gezegd is, ook wat
er niet op papier komt.
Interviewers: Waarom?
Hermans: Nou, je hoort of zegt wel eens dingen, die je later ergens voor gebruiken
kunt. Waarom zouden alleen jullie een band mogen hebben en ik niet?
Interviewers: Heeft u slechte ervaringen opgedaan met andere interviewers?
Hermans: Eén keer heb ik er ontzettend spijt van gehad dat ik die recorder niet
aan had staan. Dat was bij het interview met Eindhovense studenten voor hun blad
Bourgond. Er staat de grootste nonsens in, die ik niet beweerd kan hebben: b.v. dat
De Kadt in 1952 minister van buitenlandse zaken wou worden. Een hoop mensen
vonden dat een goed interview. Maar later kun je nooit meer iets bewijzen of
controleren.
Interviewers: Is zoiets vaker gebeurd?
Hermans: Ik ben ook zo stom geweest om dat televisie-interview met Van
Kuilenburg niet op te nemen. Ik dacht, dat is zo lullig, dit is het meest onnozele
gesprek dat ik ooit van mijn leven gehad heb. Spijt als haren op mijn hoofd, want de
kranten verweten mij dingen, waarvan ik bijna zeker weet dat ik ze niet gezegd heb
of anders gezegd heb. Ik had natuurlijk naar Bussum kunnen gaan, dan had ik die
band natuurlijk nog wel een keer kunnen horen, maar dat is een hoop misère.
Interviewers: Er stond voor u dus meer op het spel dan alleen een schnabbel.
Hermans: Ja, ik kan die dingen alleen doen als ik er in geïnteresseerd ben, als ik
er bij betrokken ben.
Interviewers: Wat vond u zelf van die uitzending? Veel critici hebben u verweten
dat u eenvoudig niet efficiënt discussieerde.
Hermans: Ik vond het na afloop van de opname zelf al een soort Schönheitsfehler
dat ik die Van Kuilenburg onderbreken moest. Maar het mocht niet meer dan 20
minuten duren en ik merkte, dat de man probeerde wat alle parlementsleden en
lulkousen in Nederland doen: zo lang mogelijk aan het woord blijven. Toen ik de
uitzending naderhand in mijn huiskamer zag, viel alles me nog reusachtig mee.
Interviewers: Had u een speciale reden om aan de televisie te gaan meewerken?
Hermans: Ik vond dat er in Nederland te veel zinledig gelul op het scherm komt
en wou zelf wel eens proberen om het beter te doen. Er komt natuurlijk bij, dat ik
een haat heb tegen de Nederlandse official. Een grote haat. Veel Nederlanders hebben
zo'n geweldige eerbied voor officials, voor autoriteiten, dat als je een minister een
onaangename vraag zou stellen voor de camera's en hij zou gaan stamelen en een
kennelijk gelogen antwoord geven, dan zouden een boel mensen partij trekken voor
de minister en niet voor de interviewer. In het geval van de Arbeiderspers hebben
de mensen zich bovendien niet gerealiseerd dat Van Kuilenburg een machtige man
is. Ze hadden nog nooit van hem gehoord, zagen dat hij in verwarring werd gebracht
en kregen medelijden met hem.
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Mensen met machtsposities moeten met fluwelen handschoenen worden aangepakt.
De enigen over wie in Nederland meedogenloos wordt geschreven, zijn sportlieden
en kunstenaars. Daardoor krijgt het publiek, relatief, van mij een veel ongunstiger
indruk.
Interviewers: Hindert u dat?
Hermans: Natuurlijk heb ik er wel hinder van, ja. Zeer veel mensen zijn sterk
bevooroordeeld tegen mij. Daar wordt ook gebruik van gemaakt. Heb ik een verschil
van mening over die film van De donkere kamer, dan zeggen ze bij voorbeeld
‘Hermans is iemand die met iedereen ruzie maakt.’ Ik maak geen ruzie als ik het niet
nodig vind.
Interviewers: Toch krijgt een buitenstaander niet de indruk dat u voorzichtig bent
in uw optreden naar buiten.
Hermans: Dat ben ik ook niet, nee. Ik beschouw voorzichtigheid als in strijd met
mijn uitingsmogelijkheid, welbewust. Maar ik kan het uiteraard niet toejuichen dat
mensen menen daar conclusies uit te kunnen trekken en mij gaan tegenwerken.
Vijftien jaar geleden had ik dat al. Een boek als De tranen der acacia's wilde De
Bezige Bij eenvoudig niet hebben. Ik had al zoveel mensen door kritieken tegen het
hoofd gestoten, dat ze mij als een dolleman beschouwden. Ik geloof dat er... nou ja,
dat ik van alle kanten tegenwerking, ook wel geheime tegenwerking, ondervonden
heb door mijn schrijverij.
Interviewers: Bent u verbitterd door bepaalde ervaringen?
Hermans: Verbitterd niet, nee. Wat ik in het openbaar zeg, is materiaal voor mij.
Iemand die echt verbitterd is, houdt, denk ik, zijn mond.
Interviewers: Staat u er wel eens bij stil, dat de hardnekkigheid waarmee u bij
voorbeeld een Van Oorschot aanvalt, de zaak uit zijn proporties dreigt te rukken?
Hermans: Ik ruk niets uit zijn proporties. Ik vind het zelfs heel naar om dit te
horen. Het is een enorm schandaal, dat een uitgever een tekst afdrukt waar de schrijver
het niet meer mee eens is, al gaat het maar om één komma.
Interviewers: Maar door op zo'n persoonlijk schandaal te blijven hameren, is u
hetzelfde overkomen als Van der Putten, die op den duur alleen nog als een querulant
werd gezien.
Hermans: Mensen die geen querulant zijn, die zijn òf heel erg handig òf ze laten
alles over hun kant gaan. De Nederlandse uitgeverij kent een groot aantal gebruiken
die volkomen onrechtmatig zijn, maar waaraan iedereen gewend is. De meeste mensen
die in Nederland kunst moeten honoreren, praten vantevoren nooit over condities.
Een krankzinnige situatie. Zelfs een vent die met pakjes schuurpoeder aan de deur
komt, stuur je toch ook niet een paar weken later de fooi die je goeddunkt. Zo gaat
het hier bij kranten en tijdschriften.
Interviewers: Uw kritieken zijn meestal met zwavelzuur geschreven. Zou met
zakelijke argumenten niet meer te bereiken zijn?
Hermans: Ik weet wel dat ik zelden argumenteer. Het tijdelijk succes van die
stukken zou inderdaad bij een ruimer publiek veel groter zijn als ik rustig zou
argumenteren. Maar qua literaire vormgeving heb ik daar iets tegen. De Mandarijnen
op Zwavelzuur heb ik zo scherp geschreven om ze literair zo mooi mogelijk te maken.
Ik geloof dat ik daar op de lange duur gelijk in heb, omdat veel van de auteurs, die
daarin worden aangevallen, vanzelf vergeten worden. Had ik serieuze, argumenterende
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stukken over ze geschreven, dan waren die nu al volmaakt onleesbaar. De schrijvers
die heel erg au sérieux genomen worden, zijn meestal na hun dood direct vergeten.
Interviewers: Heeft u het gevoel niet hele-

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

7
maal au sérieux te worden genomen?
Hermans: Ik heb te maken met enorme vooroordelen. Mensen lezen eenvoudig
niet precies wat ik schrijf, doodeenvoudig omdat ze denken het al vantevoren te
weten. Op verzoek van d'Oliveira en Oversteegen publiceer ik bij voorbeeld een stuk
over Ter Braak in Merlyn. Ik mocht alles schrijven wat ik wou. Direct haastte
Oversteegen zich er een nonsensikaal commentaartje bij te zetten, waarin hij zich er
van distantieert. Hij beweert onder andere dat ik de invloed van Debrot op mijn werk
probeerde te verstoppen achter laatdunkende zinswendingen als ‘vreemde manco's
die Debrot in later werk noodlottig zouden worden’. Dit noem ik niet laatdunkend;
ik heb gezegd dat het een heel goede novelle is en alleen bezwaar gemaakt tegen het
woord ‘meesterlijk’, want daaronder versta je iets dat voorbeeldig is. Ik geloof dat
ik ook heel goed kan verdedigen dat het latere werk van Debrot minder goed is dan
Mijn zuster de Negerin, dat weet iedereen. En ten tweede heb ik helemaal geen
invloed willen verstoppen. Stel dat er invloed van Debrot op mijn werk aantoonbaar
was, dan heb ik geen enkele reden om dat te verbergen.
Hier heb je dus weer zo'n man die met een soort spin in zijn kop rondloopt en van
dolle verblinding niet meer weet wat hij moet schrijven. Nou ja, die Oversteegen is
natuurlijk een volstrekt onbelangrijk mannetje. Ik denk dat veel mensen, ook al
moeten ze niet veel van mij hebben, toch wel zien dat het een ontzettende rotstreek
is om een stuk van iemand te plaatsen en er in hetzelfde nummer iets dergelijks
achteraan te schrijven.
Interviewers: We hebben het nu alleen gehad over de negatieve kanten van uw
image...
Hermans:... Schrijvers die later nog gelezen worden, waren allemaal met een of
ander negatief etiket beplakt. Verlaine was altijd dronken, Rimbaud was een landloper,
Multatuli een flessentrekker, dat wordt nog altijd beweerd. Ik heet dus een querulant.
Het is niet te vermijden.
Interviewers: Er zijn toch ook andere kanten aan het beeld van de schrijver
Hermans.
Hermans: Wie weet, maar dat geloof ik niet.
Interviewers: Men verwacht van u bij voorbeeld toch altijd een spectaculaire kijk
op iets, die anderen niet bezitten.
Hermans: Dat is waar, maar het is een kleine ‘men’. Iemand als Harry Mulisch
wordt veel beter verkocht dan ik. Maar dat heb ik ook nooit geambieerd. Het zou,
geloof ik, niet kunnen dat ik op die schaal verkocht werd, of er moest een massaal
misverstand ontstaan. Op basis van misverstand is alles mogelijk in deze wereld. Het
verschil tussen de verkoopcijfers van Mulisch en mij is een kwestie van optimisme.
Mulisch is au fond veel optimistischer dan ik. Hij zegt: ‘Ik ben de grootste schrijver’.
Voor sommige mensen is dat branie. Aan de andere kant is het ook een vorm van
optimisme. Hij is een optimist, hij zet zelfs in een nachtclub een zonnebril op. Hij
zoekt altijd de zon op, hè.

Paranoia
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Interviewers: In Paranoia zegt u, dat zelfs zij die zich voor positivisten hielden, er
niet in geslaagd zijn hun tijd uitsluitend met positieve bezigheden zoek te brengen.
Geldt dat omgekeerd ook niet voor wie zich als pessimisten beschouwen?
Hermans: Ja, maar de laten we zeggen meer vriendelijke buien die ik waarschijnlijk
ook wel heb, die vallen weg. Die vind ik niet interessant om over te schrijven. Ik
houd een dagboek bij, haast alleen dan als ik erg gedeprimeerd ben.
Interviewers: Bent u dat vaak?
Hermans: Zo nu en dan, ja. Ik zou me moeten forceren om in een dagboek een
soort dagelijkse geschiedenis van mijzelf op
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te schrijven. Dat vind ik literair voor mij van geen belang. Ik ben dus bewust
emotioneel, bewust partijdig, bewust paranoïed.
Interviewers: U exploiteert de paranoia die u bij uzelf ontdekt hebt? Of wilt u er
zich schrijvend van bevrijden?
Hermans: Twee interessante punten. Ten eerste het bevrijden door te schrijven.
Dat was iets waar een optimist als Goethe in geloofde: het van zich af schrijven. Ik
zie daar weinig in. Mijn schrijven is eerder zich erin schrijven; ik geloof dat dat
desnoods de satanische, of hoe je 't noemen wilt, roeping van een schrijver moet zijn.
Ten tweede geloof ik, dat alle mensen zonder uitzondering ‘paranoïed’ zijn, tussen
aanhalingstekens. Ik hou niet van dat gebruik van termen tussen aanhalingstekens,
maar paranoia is tenslotte een term voor een heel bepaald ziektebeeld. Wat ik er mee
aanduid is meer iets wat je zou kunnen noemen: het zich een beeld vormen van dingen
waar je eigenlijk niets van af weet. Alle mensen vormen zich beelden van dingen
waar ze niets van af weten. Ga maar eens na. Alle mensen in Nederland, uitgezonderd
de domoren, die nergens over nadenken, zullen een mening hebben over De Gaulle
of over de buitenlandse politiek. Dat moeten we ook wel, maar het zijn allemaal
waandenkbeelden. Als je nu maar met een heleboel mensen samen bent die er
hetzelfde over denken, dan gaan de waandenkbeelden op objectieve waarheden lijken.
Zoiets als een extreme jodenhaat is een typisch idee voor een paranoïcus, voor een
krankzinnige. Maar je ziet dus dat miljoenen mensen die haat opbrengen, het met
elkaar eens zijn en er naar handelen. Dat kan.
Interviewers: Dat is dus een les van de oorlog geweest.
Hermans: Het is een acuut probleem geworden in deze oorlog. Zo ben ik er ook
op gekomen. Kijk, een hoop mensen geloven dat de wereld te verbeteren is, of dat
de mensen te verbeteren zouden zijn, of dat we in staat zouden zijn een maatschappij
te vormen of een wereldheerschappij waarin iedereen min of meer gelukkig was of
in ieder geval gelukkiger zou zijn dan nu. Daar geloof ik niet in en ik vraag me af
waarom het niet kan. Heel weinig mensen zouden in staat zijn om een dergelijke
organisatie te maken, maar ze kunnen die organisatie niet maken omdat ze de andere
mensen onmogelijk kunnen overtuigen. Het kan eenvoudig niet. Je ziet het, iedere
politicus is een bedrieger. Hij wil misschien wel iets, maar dat krijgt hij niet voor
elkaar, dus hij maakt gebruik van de mogelijkheden die er zijn en doet dan of hij
bereikt heeft wat hij wilde. Dit gebruik maken van de mogelijkheden is als leer alleen
vertegenwoordigd in het Marxisme-Leninisme. Daarin wordt het bewust gedaan.
Veel mensen hebben gedacht dat je een communist kon treiteren of beschaamd maken
door te zeggen ‘je bent een opportunist’. Maar dat kan niet, want het opportunisme
is een bestanddeel van zijn leer. De tegenstrijdigheid in het communisme is dus, dat
de aanhangers bij hoog en bij laag volhouden dat hun leer een heilsleer is. Heil
behoort niet tot de mogelijkheden.
Interviewers: Zoudt u willen dat het anders was?
Hermans: Ik heb juist die term paranoia genomen, omdat ik wel degelijk weet,
dat ik heel diep verborgen aan mythen geloof. Eigenlijk geloven alle mensen aan
mythen. Iedereen gelooft aan een heil, iedereen gelooft iedere keer weer dat andere
mensen fatsoenlijk zijn, dat hij eens een keer de ware vrienden zal vinden of... enfin,
kijk maar naar al die optimisten die de ene echtscheiding na de andere meemaken.
Interviewers:.....
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Hermans: Ik ben me dus bewust dat het au fond geen zin heeft om andere mensen
iets te verwijten, de mensen zijn zoals ze zijn. Zo
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zijn ze geworden, door erfelijkheid, door milieu, enzovoorts. Het heeft geen zin om
je op te winden, het heeft geen zin om andere mensen dood te slaan, maar de mens
is geboren met de faculteit om dat wèl te doen, en die leeft ook in mij, al sta ik er
zeer kritisch tegenover. Dat leef ik dus uit bij het schrijven.
Interviewers: De laatste vijftig jaar zijn we van die ‘onderwereld’ toch meer te
weten gekomen dan daarvoor.
Hermans: Ja, we weten er meer van. Maar dat komt doordat de mens zich voor
die tijd veel minder gêneerde voor zijn irrationele kanten, of liever gezegd... mensen
die vroeger dachten dat ze gelijk hadden, die geloofden veel meer dat ze gelijk hadden
dan ik ooit kan geloven dat ik gelijk heb. 125 jaar geleden had je bij voorbeeld mensen
die zichzelf voor vrome Christenen hielden en door hun buren voor vrome, fatsoenlijke
lieden werden versleten. Die mensen waren bij voorbeeld slavenhouder in Amerika.
Die lieten een slaaf voor het minste of geringste een aframmeling geven en dachten
niet alleen dat ze daar het recht toe hadden, maar ook dat ze er een godgevallig werk
mee deden. Als ik een ander, nou ja, figuurlijk gesproken, een pak slaag geef, dan
weet ik dat het au fond geen zin heeft. Maar dat wisten die mensen vroeger helemaal
niet. Voor het minste of geringste staken de mensen elkaar overhoop. Je had mij
beledigd, alsjeblieft hier heb je mijn kaartje, dan gaan we even op de degen. Als dan
Jan Piet doodstak, werd er helemaal niet gedacht in termen van ‘hij heeft een moord
gepleegd’. Je had je eer verdedigd.
Interviewers: Zijn we intussen dan niet aardig ontnuchterd?
Hermans: Volgens mij is het geen kwestie van ontnuchtering. De mensen zijn
meer over zichzelf gaan nadenken, doordat de wereld steeds kleiner wordt. De
communicatiemiddelen nemen toe en de wereld wordt dichter bevolkt. We kunnen
ons allerlei dingen niet meer permitteren. De mens als dier, kun je zeggen, raakt
steeds meer in de knel. Dat is voor mij ook de oorzaak, dat zo'n uitbarsting als je in
de oorlog en in het Nationaal-Socialisme hebt gehad, bijna zonder voorbeeld in de
geschiedenis is. Er zal nog wel eens een keer zoiets gebeuren. Dat zal steeds
voorkomen. De ellende van de mens als dier is, dat de verschillende menselijke
individuën intellectueel ontzettend uiteenlopen. De mensen worden verdeeld in lagen
die eenvoudig nauwelijks meer met elkaar kunnen communiceren.
Interviewers: U bent het niet eens met Robbe-Grillet, die zegt ‘de wereld is niet
zinloos of zinvol, de wereld is’? U kunt de wereld niet aanvaarden zoals die is?
Hermans: Iemand als Robbe-Grillet laat eenvoudig iets weg wat ik niet weglaat.
Iedere kunst berust in zekere zin op weglaten, de één laat dit weg, de ander laat dat
weg. We kunnen de wereld wel aanvaarden zoals hij is, maar het blijft tot op zekere
hoogte retoriek. Niemand, nou ja, bijna niemand kan een wereld aanvaarden waarvan
je het idee hebt dat die je kapot maakt. Dat is moeilijk.
Interviewers: U heeft dat idee?
Hermans: Dat idee heb ik. Het hele levensproces is een langzaam aan kapotmaken,
tot je op je 80e het graf instapt. Ik denk niet alleen aan lichamelijk kapotmaken, maar
ook aan het verlies van je ideeën. Toen ik een jaar of 19, 20 was, was ik ook al erg
somber. Nu ik 20 jaar ouder ben, nu pas besef ik hoeveel illusies ik in die tijd eigenlijk
nog had.
Interviewers: Bent u bang voor de dood?
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Hermans: Ik zie de dood niet als iets verschrikkelijks, zo moet je het niet opvatten.
Misschien is het wel fijn om dood te gaan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er
om, dat je weet dat alles wat je doet met de dood
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geen rekening houdt.
Interviewers: Houdt uw instelling wel voldoende rekening met andere feiten?
Hermans: Met welke feiten houdt deze instelling geen rekening?
Interviewers: Met een... een minder overontwikkeld zelfbewustzijn, met een minder
overdreven zelfbelang, om maar iets te noemen.
Hermans: Goed, maar dan had ik niet moeten gaan schrijven. Dan had ik ingenieur
moeten worden.
Interviewers: Je kunt toch ook proza schrijven zonder daaraan een totale
interpretatie, een mythische kijk op de zaken, te verbinden.
Hermans: Schrijven heeft voor mij geen zin, als het niet opgevat wordt als een
mythologiserende bezigheid. Een roman beschouw ik als een persoonlijke mythologie.
Interviewers: Is het schrijven niet ook een middel tot begrip? Een bepaald stuk
realiteit is duidelijker zodra het goed geformuleerd is.
Hermans: Ik geloof dat dat een soort gezichtsbedrog is. Iedere schrijver denkt
natuurlijk wel eens dat iets hem duidelijker geworden is, als hij het heeft
opgeschreven. Maar woorden als verhelderen en verduidelijken zijn betrekkelijk.
Uit hoofde van mijn vak heb ik me nogal beziggehouden met de filosofie van de
exacte wetenschappen. Als in een exacte wetenschap iets duidelijk is, betekent dat
alleen maar dat je er iets mee kunt dóen. Zodra het bij voorbeeld duidelijk was, dat
het licht een golfverschijnsel is, kon men met dat licht dingen gaan doen die voordien
niet mogelijk waren. Men kon bij voorbeeld een polarisatie-microscoop maken. In
de geesteswetenschappen wordt ook vaak gepraat over verduidelijken, verhelderen,
doorlichten, enzovoorts. Je kunt bij voorbeeld de dingen fenomenologisch,
existentialistisch, enzovoorts, doorlichten. Kunnen de mensen met dat verhelderde
inzicht iets gaan doen? Nee. Ze kunnen hun leven niet veranderen. Als iets je door
het schrijven duidelijker geworden lijkt, dan houdt dat helemaal niet in dat je een
nieuw leven kunt beginnen. Het houdt alleen maar in, dat als je nog eens een verhaal
schrijft over hetzelfde onderwerp, dat verhaal eventueel beter zou worden. Je obsessies
raak je er niet door kwijt. Daarom blijf je ook bezig. Een schrijver moet schrijven
over wat hem obsedeert. Maar, en dat is de moeilijkheid, vermijden om voortdurend
zelfportretten te maken.

Vormproblemen
Interviewers: Heeft u daar moeite mee?
Hermans: Het is voor iedere romanschrijver een probleem. Waar staat de schrijver?
Kies je de makkelijkste oplossing, de ik-vorm, dan is de hoofdpersoon bijna
automatisch zelf een schrijver. Want mensen die geen schrijver zijn, kunnen hun
eigen leven niet op papier zetten.
In de hij-vorm zit weer een andere tegenstrijdigheid. In de meeste romans die in
de derde persoon zijn geschreven, is een alwetende schrijver aan het woord. In theorie
kan hij overal tegelijk zijn. Hij kan de personages niet alleen van buiten beschrijven,
hij weet ook precies wat ze denken en als ze iets doen, schrijft hij er bij waarom ze
het doen. Dat vind je in alle ‘psychologische’ romans. Vestdijk schrijft dat soort
boeken nog en Mulisch ook, al beweert hij tegen de psychologische roman te zijn.
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Daar merk je niets van in Het stenen Bruidsbed. Guy de Maupassant heeft al in 1886
gepleit voor een ‘roman objectif’. Hij bedoelde een roman waarin niets beschreven
wordt dan, zoals naderhand is gebleken, wat een geluidscamera kan horen en zien.
Er wordt dus niet ìn de mens gekeken.
Interviewers: Het is een feit, dat de film de evolutie van de roman heeft versneld.

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

11
Hermans: Ja, na de uitvinding van de film is men gaan begrijpen hoeveel je aan de
fantasie van de lezers kunt overlaten. Honderd jaar geleden begon een hoofdstuk nog
met een beschrijving van wat er in dat hoofdstuk allemaal zou gaan gebeuren: ‘Waarin
Jan op reis gaat; hoe hij toen kennis maakte met een oude notaris; wat de oude heer
zei’, enzovoorts. We zijn er dus wel op vooruitgegaan, maar eigenlijk is de roman
van oudsher en onherroepelijk een hybridische vorm. Een vorm waar steeds weer
over gepiekerd moet worden.
Interviewers: En u doet dat?
Hermans: Iedereen die iets wil maken dat nog niet eerder gedaan is, stuit op
dergelijke vormproblemen.
Interviewers: Hebben die u van meet af aan beziggehouden?
Hermans: Mijn eerste gepubliceerde verhaal Sheb ik geschreven toen ik 17 was.
Daarna heb ik direct geprobeerd een volgend verhaal in een andere vorm te schrijven.
Je zou schrijvers in twee groepen kunnen verdelen. Zij die bij ieder nieuw boek het
gevoel hebben weer van voren af aan te beginnen. En anderen die een bepaald procédé
hebben gevonden en daarin het ene boek na het andere schrijven. Een auteur die van
plan is een groot oeuvre te maken, zoals vroeger Balzac of tegenwoordig Simenon,
moet wel aan een bepaald procédé vasthouden. Zijn lezers verwachten van hem iets
dergelijks als van hun krant: iedere dag dezelfde rubrieken op dezelfde pagina's.
Ambieer je dat niet, dan moet je je oeuvre zo klein mogelijk houden. Dat is wat ik
wil, ik ben niet geschikt voor een groot oeuvre. Als je steeds wat anders probeert,
moet je je beperken, moet je zuinig zijn. Ik bedenk iedere dag nieuwe plannen, maar
de meeste voer ik niet uit en daar ben ik blij om. Iemand als Vestdijk voert z'n plannen
veel te vlug uit. Plan, hup, twee maanden later heeft hij weer een boek klaar. Eigenlijk
is hij niet de auteur van een groot oeuvre, geloof ik. Daarom is zijn oeuvre ook een
chaotische warwinkel.
Interviewers: Zo zien, dachten wij, veel lezers en critici ook uw boek De god
denkbaar, denkbaar de god. Welke opgave heeft u zich daarmee gesteld?
Hermans: Ik heb het met opzet chaotisch gemaakt, in tegenstelling dus tot een
boek als De donkere kamer van Damocles, dat op het oog heel logisch in elkaar zit.
Je kunt De god denkbaar vergelijken met een tekenfilm. In een tekenfilm gebeuren
de meest vreemde dingen, alles kan. Ik vroeg mij af waarom dat in een boek niet
mogelijk was en schreef dus die God denkbaar.
Interviewers: Vindt u het een geslaagd boek?
Hermans: Mensen kunnen mij geen groter genoegen doen dan door dat mijn beste
boek te vinden, al is de kritiek er op ontzettend slecht geweest.
Interviewers: Ziet u het zelf ook als uw beste werk?
Hermans: Ach, het is nu weer zoveel jaar later. Ik geloof wel, dat ik nooit iets heb
geschreven dat stilistisch zo verzorgd is. Ik heb met veel bewustzijn gestaan tegenover
het gebruik van courant materiaal. In alles wat je schrijft, zitten dingen die eerder
gezegd zijn, daar ontkom je niet aan. In dit boek is met opzet gestreefd naar een
nieuwe manier van uitdrukken. Waar dat niet mogelijk was, heb ik afstand genomen
van een courante zegswijze. Je kunt natuurlijk ook een boek schrijven, waarin de
nadruk totaal anders komt te liggen en waarin je je dus wel het gebruik van, laten
we zeggen, gemeenplaatsen kunt veroorloven. Het gebruik van gemeenplaatsen is
absoluut te veroordelen als een gemeenplaats uitsluitend een decoratieve functie
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heeft. Maar als die gemeenplaats alleen maar een mededelende functie heeft en die
mededeling is absoluut noodzakelijk en de nadruk ligt in een boek op heel iets
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anders dan het taalgebruik, zoals bij voorbeeld in De donkere kamer, dan hindert het
niet. Je zou de aandacht van de lezer afleiden van waar het in werkelijkheid om gaat,
als je je in zo'n geval origineler zou uitdrukken.
Interviewers: Juist over de originaliteit in De god denkbaar zijn veel mensen
gestruikeld.
Hermans: Als mensen zeggen ‘ik begrijp dit boek niet’, vergeten ze, dat ze veel
dingen zogenaamd begrijpen omdat ze niet weten dat ze die niet begrijpen. Dit boek
is vooral geschreven om aan te tonen dat we heel veel in ons dagelijks leven niet
begrijpen, terwijl we doen alsof we het wel begrijpen. Mijn triomf zou ik beleefd
hebben, als iemand dat boek toch geboeid, als een spannend verhaal had gelezen.
Daaruit zou blijken, dat je ook op een ongebruikelijke manier onbegrijpelijk kunt
zijn en toch boeiend.

Fascist?
Interviewers: U bent meer dan eens een fascist genoemd. Wat heeft u daar op te
zeggen?
Hermans: De meeste mensen die het woord fascist als scheldwoord of hoe dan
ook gebruiken, weten niet wat het betekent. Ze stellen zich daarbij voornamelijk
voor, en als zodanig is het natuurlijk een heel verwerpelijk begrip, mensen die zonder
reden kleine groepen, bij voorbeeld Joden, in concentratiekampen stoppen en onder
afschuwelijke martelingen ter dood brengen. Of verheerlijken van een leider. Of ze
identificeren fascisme met het volkomen wegvallen van het recht, zoals tot op grote
hoogte in Nazi-Duitsland het geval was. Dat zijn zaken waar ik niets voor voel. Maar
fascisme is ook b.v. de idee van de corporatieve staat: geen volksvertegenwoordiging,
maar alleen vakbonden die de verschillende belangengroepen vertegenwoordigen.
Die situatie kennen wij in feite al in Nederland. Maar dit probleem is veel te technisch
voor al die ‘fascist’-schreeuwers.
Ik houd mijn agressiviteit voor democratischer dan de democratie van de mensen
die mij voor fascist uitschelden. De democratie is in Nederland voornamelijk een
maskerade. Er bestaat wel geen censuur op kranten, maar dat komt eenvoudig omdat
de kranten vanzelf al niet schrijven over dingen waar ze niet over mogen schrijven.
Je moet in Nederland elke week f 1,90 voor L'Express of France-Observateur op
tafel leggen, anders kom je er niet achter wat er in de wereld gebeurt.
Een hoogwaardigheidsbekleder wordt nooit een indiscrete of pijnlijke vraag gesteld,
journalisten en parlementsleden laten zich behandelen of ze eigenlijk geen recht
hebben een behoorlijk antwoord te krijgen van een bewindsman. In hun hart vìnden
ze dat ook. Op die manier kun je gemakkelijk over democratie praten. De enorme
afstand die hier bestaat tussen regeringspersonages en het volk, is typerend. Wij
waren vroeger een oligarchie, een regentenstaat en dat zijn we in wezen altijd
gebleven. Wie wordt minister in Nederland? Niet de beste man, de bekwaamste man,
maar degene van wie de meeste machtsgroepen het minst te vrezen hebben. Een
onschadelijke man. Als je een De Pous of een Luns op de televisie ziet, merk je toch
direct dat dit geen eersteklas krachten zijn. Zo'n Luns is een vreselijk schadelijk
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mannetje voor Nederland, een dom mannetje dat het groepsbeeld van de Nederlander
in het buitenland onherroepelijk verpest.
Interviewers: Hoe verklaart u dat de tegenstanders die u van fascisme beschuldigen,
uit de hoek komen van de intelligentsia die zich als non-conformistisch beschouwt?
De hoek van het Hollands Maandblad bij voorbeeld.
Hermans: Deze mensen vormen geen echte
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intelligentsia, omdat ze menen zich aan spelregels te moeten houden. Die spelregels
zijn in Nederland essentieel ondemocratisch. Ik beschouw deze mensen als een soort
samenzweerders. Zij polemiseren wel en hebben wel een mening over dit en dat,
maar zetten daarbij niets op het spel. Als iemand als Van Galen Last zegt dat ik een
fascist ben, dan is dat pure domheid van die man. Dat is een heel domme man. Typisch
voor het fascisme is ook het gelijkschakelen en het denken in groepen. Voor mij
geldt dat niet. Een schrijver als Ter Braak, idool van Van Galen Last, dacht nog
eerder in groepen. Die geloofde nog in een elite-vorming. Maar ik ben er van overtuigd
dat het de natuur niets kan schelen of de wereld bevolkt wordt door supermensen,
ondermensen of helemaal geen mensen. Ik heb wat ik zou willen noemen: de
geologische blik op de geschiedenis. Wat ik nooit vergeten kan, is dat de aarde
minstens 3 miljard, 3000 miljoen jaar oud is. Van die 3 miljard jaar bestaat de mens,
het beestmens, misschien 1 miljoen jaar. Van die 1 miljoen jaar leeft het wezen dat
in de verte op de moderne mens lijkt, hoogstens achtduizend jaar. En dat is nog de
vraag. Wanneer begint de moderne mens te bestaan? Misschien met de uitvinding
van de stoommachine, maar dat is waarschijnlijk nog te optimistisch. Veel van de
intellectuelen, van wie de meesten uit de geesteswetenschappen voortkomen, die van
huis uit neerlandicus, theoloog of historicus zijn of iets dergelijks, lijden aan historisch
perspectivisch bedrog, die beseffen niet hoe oud de planeet is en denken zonder het
te willen of te weten dat zij een belangrijke plaats in de kosmos innemen. Voor mij
staat het vast, dat de mens helemaal niets is.

Jezus en Hitler
Interviewers: Aan welke kant staat u, in termen van ‘links’ en ‘rechts’?
Hermans: In bepaalde opzichten ben ik zeer links, zoals iedereen moet zijn die
rationalistisch is ingesteld. Aan de andere kant weet ik dat de linkse mensen toch
ongelijk hebben, omdat de volledige volvoering van hun ideeën in strijd is met de
menselijke natuur, althans met de natuur van de meerderheid. Kenmerkend voor het
denken van rechts vind ik het denkbeeld, dat je speciaal onder Katholieken aantreft:
de massa bestaat uit onmondige schaapjes, die liever niet moeten worden voorgelicht,
voor wie allerlei zaken beter geheim kunnen blijven. Maar wie zal uitmaken wie
mondig is en wie niet? Enerzijds zie ik dus dat de ideeën van links afstuiten op de
inertie van de massa, anderzijds kan ik de rechtse ideeën niet onderschrijven, omdat
ze niet rationalistisch zijn. Dat is de situatie.
Interviewers: Op welke partij gaat u binnenkort stemmen?
Hermans: Ik vind alle partijen even vreselijk. Niet stemmen helpt niet in Nederland,
want blanco stemmen vallen toe aan de grootste partij. Ik denk dat ik P.S.P. stem, al
voel ik eigenlijk niets voor de doelstellingen van die partij.
Interviewers: Het valt toch niet te ontkennen, dat het denken van links de positie
van massa's mensen heeft verbeterd.
Hermans: Het is voor mij de grote vraag of de positie van de arbeiders in deze
zogenaamde welvaartsstaat zoveel beter is dan in vorige eeuwen. In vergelijking met
hun voorouders wel, maar in vergelijking met wat de rijken nú bezitten, niet. Een
kleine man moet van een dubbeltje dat hij verdient loonbelasting betalen, nietwaar.

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

Als een kapitalist voor twee ton aandelen koopt, die op 50 staan, en hij verkoopt ze
een jaar later voor een koers van 150, dan heeft hij dus vierhonderdduizend gulden
verdiend, waarover hij geen belasting hoeft te betalen. Van
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gelijkheid is geen sprake. Maar het kan niet anders, want de hele economie zou in
elkaar storten als de beurshandel verboden werd.
Interviewers: In elk geval is de feodale willekeur verdwenen.
Hermans: Dat maken de mensen zich graag wijs. Ik geloof dat de willekeur anders
is komen te liggen. Het is zoiets als... iemand ligt in bed, zijn kussen wordt warm,
hij verlegt zijn hoofd naar een koud deel van het kussen. Daar is ook niets mee
veranderd, want dat deel wordt ook weer warm.
Het is allemaal een kwestie van taktiek. Je kunt zeggen: de tegenhanger van Hitler
is Jezus. Maar wat gebeurt er als iemand die niet Jezus is, zijn tegenstander de
rechterwang toekeert? Hij krijgt niet alleen een klap op zijn rechterwang, maar hem
wordt ook nog de schedel ingeslagen. Jezus overkwam dat niet, omdat, om het eens
plat uit te drukken, Jezus zijn nummer goed wist te brengen. Maar de meeste mensen
weten hun nummer niet goed te brengen. Dat is het grote geheim. Je kunt ieder
nummer brengen, als je het goed doet. Hitler bracht een absurd nummer maar zolang
hij het goed deed, had hij er succes mee. Hij wist de mensen wijs te maken dat hij
aan hun heilsverwachtingen zou voldoen. Heilsverwachtingen zijn een integrerend
deel van de menselijke psyche en egoïstisch gericht. Mensen zullen altijd hun eigen
heil willen verwezenlijken door het onheil van anderen.

Nieuw boek
Interviewers: Werkt u momenteel aan een nieuw boek?
Hermans: Het grote medelijden, dat verhaal in Randstad waar zoveel mensen
woedend om zijn geworden, is er een episode uit. Ook de andere episodes zijn min
of meer te beschouwen als afgeronde verhalen. Ze worden niet zozeer bijeengehouden
door een intrige, maar door een thema, dat je kunt noemen: het failliet van het reizen.
De hoofdpersoon van het boek is sterk gekant tegen de Nederlandse ambiance, alles
hangt hem de keel uit. Hij probeert er aan te ontsnappen door te reizen, maar dat lukt
hem niet. Door het feit dat hij schrijft, moet hij er zich bij neerleggen dat hij
onherroepelijk aan Nederland is gebonden. Iedere schrijver, of hij het leuk vindt of
niet, is onherroepelijk aan zijn vaderland gebonden. Je kunt nog zo'n grote anti-patriot
zijn, je vaderland blijft de enige authentieke materie. Ik weet niet waardoor het komt
dat ik het schrijven als voornaamste levensvervulling heb gekozen, terwijl ik zo de
pest heb aan Nederland. Misschien ben ik een masochist, wie zal het zeggen.
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hans verhagen
hans verhagen & zn
Een van de zeven cyclussen uit de bundel Rozen Motoren die dit najaar
bij Nijgh & Van Ditmar za verschijnen
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1
Het was in de jaren 39,
het begin van onze jaartelling
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2
Groeit
(1e tandje
1e woordje
1e 2e Wereldoorlog)
van het ene sprookje
in het andere, stap voor stap van kindsbeen
in het echt been
(of geweer)
, Hans Verhagen
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3
Begon al goed
gevoed,
300 calorieën extra onder moeders petticoat
Begon
blond, een affiche (het zonnige Oosten)
, het was een goed mensjaar
(levert een goed leger op)
(Elke goede moeder een soldatenmoeder)
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4
Wordt groter & groter, efficiënter als ooit
in zijn grote, organische
1-heid
Ontwaken de driften in een handschoen, die
een handle overhaalt, die
.........
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5
Klokkijken leren op een kilometerteller
En pas na 30.000 km ongekende
perversiteiten:
Weet je nog?
Alleen gekleed in kaplaarzen, sokken,
schoenen, pantoffels, nylons 9½,
soepogen, een bek vol kwijl, maar geen morfine:
(Ontroerd; langzaam):
Liefde/Poëzie e.d.
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voor Armando

6
Een mens, hormonen medeplichtig,
7e pantserdivisie,
niet puinen, maar nieuwbouw
onteigenend,
toeëigenend
zich andermans,
met of zonder anti-semitisme,
socialisme

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

24

7
In ons socialisme is geen plaats voor socialisten
: onze politiek beperkt zich
tot de ademhaling.
In onze poëzie geen ademhaling.
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8
De mens is zijn building,
onderhevig aan pigment,
hoewel kleurecht, d.w.z.
met humane trekken En achter elke wand wacht
een andere wand want
achter elke wand is een
andere wand -
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9
Mensen.
De 1e m2 emotie met gedachten als met voeten
tredend betreden
zij hun schoeisel, een mooie tijd tegemoet
Mensen manoeuvrerend, elkaar
ontwijkend, omhelzend
ontvallend
Mensen.

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

27

10
Deze mensen gaan hun bewegingen niet na noch
de beweegreden van hun bewegingen
: deze mensen bewegen
En daarmee is alles gezegd
wat zij zeiden,
maar zij zeiden niets
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11
De mens domineert in de mens
de mens heeft vooral
's winters levertraan nodig
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12
Volgens het draaiboek v.d. liefde
formules spellend in de genitaliën,
afgelopen winter als in elke psychiatrische kliniek bekogeld met impulsen:
levensbeschouwingen à la minute
in een kleuter door de atmosfeereen nieuwe industrie in poëzie
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Een mooie tijd voor
de luchtfotografen.
Rupsbanden omsingelen
de wereld
Het systeem is niet goed,
is niet slecht, is het
systeem. Rupsbanden
rond & rond & rond &
Een mooie tijd waarin
mijn hart klopt als
dat van een luchtfotograaf; de rupsbanden

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

31

14
Door de rupsbanden niet gehoord
is het stelen
van mijn winterjas,
gestolen in een gestolen
diplomatentas
En thuiskomend in een nieuwe jas , Norman Verhagen
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15
Het was in de jaren 61,
het begin van onze jaartelling
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anoniem 20e eeuw
freddy de vree
histoire d'o

Histoire d'O, het beste pornografische boek dat u zich momenteel kunt aanschaffen.
De schrijfster heet Pauline Réage. De uitgever Jean-Jacques Pauvert.
Het voorwoord is van Jean Paulhan.
Een literaire prijs: 1954 (bij het verschijnen). Een eerste veroordeling wegens
pornografie: 1954 (bij het verschijnen).
Inhoud: O wordt door haar vrijer, René, naar (kasteel? te) Roissy gevoerd, waar zij
overgeleverd is aan wie haar ook maar wil nemen, gefolterd wordt en een vaste
houding bijgebracht. Deze houding bestaat er uit, nooit de benen te kruisen, nooit
de knieën tegen elkaar te houden, de mond bestendig half-open te hebben, ‘ce qui
marquera que votre bouche, votre ventre, et vos reins nous sont ouverts.’
Terug in Parijs, schenkt René haar aan zijn half-broer Sir Stephen, die haar
regelmatig met de zweep slaat en haar nog bloedend aan René terugbezorgt. Sir
Stephen wordt verliefd op O, die ondertussen een liaison heeft tot stand gebracht
tussen haar foto-model Jacqueline en René. Het viertal gaat op vakantie naar Cannes
- Natalie, 16 jaar, een halfzuster van Jacqueline vergezelt hen, nadat O met de tekens
van Sir Stephen gemerkt is (een ketting met naamplaat door een schaamlip heen, een
brandmerk op haar billen, 1 cm diep). Sir Stephen leent O uit aan de ‘kommandant’,
die haar op een party uitstalt.
Laat u misleiden: het verwarrende van het boek ligt eerst en vooral in de idee, dat O
een bepaald vrouwentype dient uit te beelden; dat het boek zelf een ‘biecht’ zou zijn,
een dokument. (Spontaneïteit van het verhaal, poëzie in taal en vorm). Het boek, dat
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deze geniale vondst bevestigt de geschiedenis,
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aksentueert niet wat gebeurde, maar dat het gebeurde. En wat er gebeurde vergeet
u niet licht. Histoire d'O is de meest geraffineerde, best geschreven ‘pornografie’
die u kunt vinden. De details zijn zo fijn geschreven, dat de auteur wel een arsenaal
aan vrouwenklederen, zwepen en kettingen in haar onmiddellijke nabijheid lijkt te
hebben.
Laat u niet misleiden: Histoire d'O is vooreerst een roman - een verhaal zonder meer,
eigenlijk een verouderde roman. De eerste indruk van O, hoe gedetailleerd en
individueel ze ook beschreven wordt, is deze van een ‘absolute’ figuur, een doel op
zichzelf, en het kan u weinig maken of ze nu in Parijs of in Groningen woont. Het
boek lijkt wel een liefdesroman te zijn (‘une lettre d'amour’, Jean Paulhan - ‘l'histoire
d'un amour fou’, Luc Estang).
Wie is O, wat doet ze? O werkt als fotograaf voor modebladen; René in een modern
kantoor nabij de Champs-Elysées. Beiden zijn welgesteld, hun smaken zijn weinig
opvallend: klassiek interieur, nogal typisch Parijse meubelen; over kunst wordt nooit
gesproken, hoewel O een muur vol boeken heeft - weer een normaal verschijnsel te
Parijs.
O woont op een mansarde op het île Saint-Louis, Jacqueline tegen Passy aan
(hoogstwaarschijnlijk tussen Parry en de Seine, in de buurt van de rue Duban).
Wanneer Jacqueline bij O inwoont, haalt Sir Stephen haar af om haar naar de studioos
in het bois de Boulogne te brengen - de duur van deze rit (langs de linkerkaaien, tot
aan de brug, door het 16e - in 1954 zelfs nog door de boulevard de Passy, die in '61
van richting veranderde - naar Ville d'Avray op, als ik me niet vergis de kortste weg),
op de spitsuren voor een Parijs chauffeur ongeveer 25 minuten, geeft O inderdaad
voldoende tijd om zich op haar bezoek bij Sir Stephen voor te bereiden, terwijl
Jacqueline meent dat O de ganse morgen uitslaapt. (Sir Stephen, waarschijnlijk een
diplomaat, fond of habits and rites, is zeker een rijk man, zie het eetmaal in La
Pérousse, geen goedkoop restaurant, zie de villa in Cannes: de huur moet tussen '50
en '54 op ongeveer 20.000 nieuwe Franse franken per maand te ramen zijn.)(1)
Wie is O? Goede (dure) opvoeding. Heeft enkele vrijers gekend. Eén poogde zich
voor haar te zelfmoorden. O kende enkele lesbiese verhoudingen, waarin zij de
aktieve rol speelde (p. 114-125).
Wat doet zij? Roissy: ze blijft er als gebruiksvoorwerp - nooit mag zij naar de mannen
opkijken, steeds haakt haar blik zich vast aan het geslacht dat door de huiskledij bloot
wordt gelaten. Haar anus wordt verbreed d.m.v. een godmiché die zij de ganse dag
draagt, tot de mogelijkheden verruimd zijn. Haar handen zijn gebonden achter haar
rug - alleen met haar mond kan ze haar meesters voldoening schenken. Ze wordt
geslagen met verschillende soorten zwepen.
Parijs: René laat haar slaan door Sir Stephen. Deze op zijn beurt geeft haar aan
Anne-Marie, die O met een hondezweep op het geslacht slaat. Die haar op bevel tot
in de derde graad brandmerkt.
Cannes: de kommandant brengt O naar een feest, waar zij wordt binnengeleid door
Natalie, d.m.v. een keten, vastgehaakt aan de ijzers in haar geslacht, en uiteindelijk
wordt O, nog steeds voorwerp, ten toon geworpen tegen een muur.
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nedering, elke foltering een bewijs is dat ze aan René toebehoort, gehoorzaamt. In
Parijs soms weerspannig, zo bv. wanneer Sir Stephen haar vraagt zich te masturberen,
maar toch steeds zo onderworpen mogelijk. Haar leven wordt afgesteld op een
onpersoonlijk geslachtsbesef: haar mond, haar zorgvuldig met parfum en lippenstift
bewerkte tepels, schaamlippen en anus komen los van haar lichaam, en dit laatste
zelf is nog slechts een veruiterlijking van haar slavernij. Als ze een vrouw verleidt
is het om zich rekenschap te geven van het genot dat een man kan hebben aan háár
lichaam.
Het is werkelijk een wreed boek. Bij Sade is de wreedheid dikwijls bijna lachwekkend
omdat ze zo paroksisties, zo overdreven is (de obsessie is een obsessie die van sekse
naar louter geweld overslaat; bij O is alles habits and rites); bij Burroughs wordt het
een groteske (de onvergetelijke passage in Naked Lunch: het schakelbord dat de
tanden van de manipulator onder elektriese spanning zet); bij Bataille in Histoire de
l'oeil is de wreedheid ziekelijk obsceen. In Réage's roman, en dat is ontzettend, is
het wrede volkomen normaal, volkomen in harmonie lijkt het, met een bepaalde
voorkeur. En les goûts et les couleurs ne se disputent nu eenmaal pas. Eet u graag
Osso bucco? Krijgt u er graag van langs met een rijzweep? Olijf of maraschino?
Tatoeëren of brandmerken? Elke uitleg loopt spaak. Paulhan merkt terecht op dat
‘c'est plutôt qu'une jeune femme, une idée, une mode d'idées, une opinion qui s'y
voit mise au supplice (p. xvi)’. Zulk een foltering, zulk een leven, zo een liefde zijn
onmogelijk. Tenzij. Tenzij ‘je t'aime à en mourir’ waar is. Tenzij men verliefd is,
dus tenzij Histoire d'O een liefderoman is. Tenzij liefde afhankelijk is (wel te verstaan:
in het geval van O alléén, en in dàt geval alléén, en in dit geval alléén, en in het geval
van X alléén, en dan nogmaals voor Z, ook alléén: een filosofie van de liefde op
veralgemeend verbaal vlak heeft geen zin). Tenzij liefde daarnaast een dodelijke
vrees is, die afhangt van de ogen, de handen, de wimpers, de enkels, de kleren, enz.,
van de geliefde. Natuurlijk komt zulks er op neer, de waarheid van O te aanvaarden.
Dat is niet zo heel moeilijk: u cijfert het gruwelijke weg (bv. c'est une opinon plutôt
qu'une jeune femme qui s'y voit mise au supplice), u cijfert de angst, het zweet, de
kreten, de tranen, de spasmen weg, en u houdt een fiere, stoere levenshouding over,
die op het overwonnen leed slaat. René Gysen wees hier, i.v.m. Kierkegaard reeds
op in Gard Sivik 26; men leze ook Buytendijk's diskussie van de opinie van Deutsch
over het vrouwelijk masochisme(2).
Het is nogal wiedes, dat, als het dan toch maar om te pochen is, O van het leed
dat ze heeft doorstaan houdt, en dat een grotere foltering een grotere bevrediging
brengt. Nu zijn we er. Is het O's doel, prat te gaan op haar smart? Is zij uiteraard een
masochiste? Is het wel haar doel, voorwerp te zijn, bevrediging te schenken?
En de uitleg die O zelf geeft loopt spaak. Wie is zo altruïsties, dat zij (hij) alléén
maar zou willen geven, in ruil voor niets meer dan afhankelijkheid? Dit is de
schijnvraag, de metafiziese vraag, die O verheft tot een antwoord, tot een absolute.
Men kan deze vraag als een eerste vraag aanzien (maar dat is reeds een interpretatie,
en het is slechts voor wie het boek zelf las duidelijk waarom dit artikel geen
konkluderende interpretatie kan hebben). In dit geval zoekt O naar een konstante
afhankelijkheid meer dan naar een afhankelijkheid. Als ze konstant van iemand
afhangt, dan is er immers konstant iemand voor haar. René of Sir Stephen kan zij
alleen houden door steeds meer van hen te gaan afhangen.
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Uit de eerste episode van een privé-film naar Histoire d'O. Mise en scène: Kenneth Anger.
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Maar uiteindelijk is er een grens die niet overschreden kan worden, tenzij door de
dood (gesteld dat het leven zin heeft, is de zelfmoord een offer. Maar de zelfmoord
van O is dit niet, vermits ze zich uit verdriet doodt.)
Maar O is geen antwoord, omdat haar psychologie, normaal of abnormaal, vals
is. (Een vrouw merkt dit blijkbaar vlugger op bij de lektuur.) Réage ziet in feite de
aard van de persoon voor de struktuur van diens bestaan aan.(3) O leeft (lijdt) voor
een geloof. Ook de struktuur van het verhaal wijst hier duidelijk op:
Histoire d'O volgt het schema van de min of meer populaire initiatieroman (vgl. de
boeken van o.a. John Buchan en Talbott Mundy), wat tenslotte zo vreemd niet is,
zie de parallellen die Goldberg (The Sacred Fire, Grove Press) tussen godsdienst en
sekse trekt, zie de tezis van Bataille, waarin seksuele en mistieke ekstaze vergeleken
worden.
De religie van O: O legt een proef af (Roissy) en krijgt bepaalde consignes mede ze zal daarenboven uiterlijke tekens dragen (geen ondergoed, bepaalde houdingen
zijn taboe, cfr supra), ze krijgt een zware ring in ijzer (zoals elk lid van het eroties
vennootschap), ze verwijst dikwijls naar een bijbelse gedachte of dito citaat, ze voelt
zich onpersoonlijk, een medium in de macht van een meester, ze is onderworpen, ze
wordt steeds verder van haar geslachtsleven weggerukt (brandmerken heeft tenslotte
nog weinig met sekse te doen), ze loopt met de uitstralingen van haar bizar geluk in
haar ‘ogen en houding’, als een heilige, en haar initiatie verloopt van René naar Sir
Stephen en van deze laatste naar de kommandant, wiens titel genoeg zegt, dit nadat
zij een bekeerlinge (Natalie) heeft gemaakt. Tenslotte wordt ze als volmaakt
geïnitieerde als voorbeeld tentoongesteld (anoniem nu, gemaskerd, onbenaderbaar,
beschermd tegen misprijzen en ontzetting).
En de liefde van O is deze van een mistieke. Uit deze tekst valt niet op te maken
of ze op iets anders rekent dan op mishandelingen. Ze draagt de stigmenten, maar
zonder dat haar god ooit beloofde, eeuwig te zijn.
Mistiek? Histoire d'O verloopt in een ondraaglijke stilte. Vanaf Roissy wordt haar
het zwijgen opgelegd, en zwijgend ontkleedt O zich voor haar meesters, om naakt
en stil te wachten, te blijven wachten, op een teken of één enkel woord - in een ruimte
van stilte, waar het tintelen van ijs in een glas haar trommelvlies doet barsten.
In een trage stilte, de stilte van de ijzers en van het gekeurd worden als slachtvee,
een onbeweeglijkheid in de tijd: als een wassen slavin op de drempel van de dood.
In een eenvoudige stilte, die door de onpersoonlijke eenvoud van het hele verhaal
loopt, een ‘absolute’, aseksuele toewijding in een leven dat alleen door de sekse
geregeerd wordt. (P. 178: Puis René la prit, et il parut à O qu'il y avait si longtemps
qu'il ne l'avait fait qu'elle s'aperçut qu'au fond elle avait douté si même il avait encore
envie d'elle, et qu'elle y vit une preuve d'amour. O beschouwt het verlangen dus
doorgaans niet als liefde, zelfs niet als een bewijs ervan.) En het zijn de elementen
traagheid, stilte en soberheid die a.h.w. het geweld, dat de hele kern van het verhaal
uitmaakt, negeren.
Roman? De tegenstelling tussen kreet en stilte, de sluwe traagheid van wachten,
zwijgen en bewegen (zie p. 167-169, een fragment dat Resnais' Mariënbad voorspelt),
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mijden van grove termen, via de luxe en de hygiëne.
En luxueus en hygiënies. Geen satyriasis, geen maandstonden, geen defekaties, geen
zwoele orgasmen. En sober als het stalen stilzwijgen van Sir Stephen, sober en toch
spontaan met zijn dubbel begin en zijn dubbel einde.
Dit boek heeft geen auteur. Pauline Réage bestaat niet. Mademoiselle d'O eventueel
wel, - naakt tegen een muur van grove rots, geketend, naakt belichaamd onder het
masker van een kerkuil. Omdat haar verhaal nu eenmaal bestaat, willen we dit
ontkennen, als verhaal tenminste. Willen we alleen haar naam, O, haar open lichaam
en haar masker nog overhouden. Willen we haar herscheppen, onttrekken aan de
droom van staal, zweet en gillen.
En zeggen: of wij bestaan, of O bestaat.
Beiden bestaan.

Bibliografie:
Histoire d'O par Pauline Réage. Préface de Jean Paulhan.
XX + 247 p. Ed. Jean-Jacques Pauvert, Sceaux, 1954. 12NF.
Eerste uitgave + 100 ex. H.C. à 100 NF. In 1954 drie herdrukken, 12 NF, 12 NF
en 16 NF.
Histoire d'O, id., J.-J. Pauvert, Paris, 1960, 24 NF.
Histoire d'O, id., illustré par Léonor Fini.
36 ex H.C. + 314 ex. op Vélin d'Arches, formaat 28 × 38 cm, met 12 kompozities
in kleuren door Léonor Fini.
Ed. Le cercle du livre précieux, Librairie du Palimugre, 47 rue Bonaparte, Paris 6. 600 NF. (En dat is slechts de subskriptieprijs!)
Privé-film Histoire d'O, regie Kenneth Auger. 200 ex. ± f 4000,- per stuk.
Een Engelse vertaling verscheen bij de Olympia Press. 18 NF.
Meestal wordt Jean Paulhan voor de auteur aangezien: Pauline Réage zou Paulhan
réagit betekenen. Men heeft ook Monique Watteau, Pieyre de Mandiargues, Max-Pol
Fouchet, Jacques Prévert e.a. genoemd.
Hoewel in Frankrijk en België verboden, wordt Historie d'O integraal uitgeleend
door de UB in Amsterdam.

Eindnoten:
(1) Cannes is Ibiza niet. (Dit is een insinuatie op Simon Vinkenoog.)
(2) Buytendijk: De vrouw, Aulaboeken 1961, p. 124-155. Masochisme is trouwens een term; strikt
genomen een perversie (sic): (eine) psychische Impotenz. (Sie) beruht (..) nur darauf, dass dem
perversen Trieb eine andere Befriedigung als die normale, zwar auch durch das Weib, aber
nicht durch Koïtus, adäquat ist. (Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, Müller, Zürich '37, 2e
druk, p. 194).
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cornelis bastiaan vaandrager
brieven aan de redaktie
een documentaire

Ze achten ons hoog of zeer, ze verblijven met gevoelens of de verzekering van de
meeste of allermeeste hoogachting.
Ze groeten ons beleefd of hartelijk, ze hebben veel van ons gehoord.
Ze hebben vertrouwen in ons, ze stellen ons oordeel op prijs, ze leggen hun lot in
onze handen, ze zien met veel belangstelling uit, ze hebben alle waardering voor ons.
Ze zijn zo vrij, ze nemen de vrijheid, ze hopen van harte, ze wachten af, ze wachten
met grote belangstelling.
Ze verwarren ons met Podium, ze weten niet eens hoe ze Gard Sivik spellen, ze
frankeren vaak onvoldoende.
Ze kennen Cremer, Gils, Mulisch, Johnny de Selfkicker, Sleutelaar, Vaandrager,
Verhagen en Vinkenoog persoonlijk.
Ze willen graag ‘opbeurende dan wel neertillende woorden’, ze tikken ons op de
vingers, ze houden zich aanbevolen. Ze stellen zich voor, ze zeggen tot ziens of tot
schrijvens. Ze zijn bescheiden, beleefd, ongeduldig, hardnekkig, uitvoerig of kort
maar krachtig. Ze zijn naïef, ze doen net of ze gek zijn, ze hebben zelfkennis, ze
hebben begrip of ze hebben kapsones.
Ze hebben al vroeg pseudoniemen; van sommigen hoor je nooit meer wat, anderen
houden aan en winnen soms.
Ze vleien, ze abonneren zich om te beginnen, ze willen hun medewerking wel
verlenen of ze denken er over eens iets te gaan publiceren. Ze zeggen wat ze
gepubliceerd hebben of hopen te publiceren. Ze vermelden hun leeftijd als excuus
of pluspoint. Ze schrijven onleesbaar of tikken persklaar. Ze maken gedichten,
verhalen en toneelstukken, bijna nooit essays.
Uit de honderden brieven heb ik er 14 gekozen, met zorg en een gevoel van
teleurstelling dat ik er niet meer kon opnemen.
Ik had ze eerst met naam en toenaam willen publiceren. Om juridische redenen
ben ik daar later op terug gekomen. Data, woonplaatsnamen, pseudoniemen en andere
personalia zijn weggelaten. Sommige brieven zijn hier en daar bekort of minder
specifiek gemaakt, in het belang van de afzenders. De originele manu- en typoskripten
zitten in mijn Ahrendkast.
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Het heeft lang geduurd, maar ze krijgen allemaal bericht: ik ga er weldra een paar
daagjes voor zitten. Ze zijn gewaarschuwd: de rubriek ‘Brieven aan de redaktie’
wordt voortgezet. Deze uitnodiging geldt ook voor meer belangeloze lezers.
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Aan de redaktie van Gard Sivik / p/a de Heer H. Sleutelaar /
Essenburgsingel 127 bsout. / Rotterdam.
Zeer Geachte Heer,
De drang laat mij niet los; al enige jaren schrijf ik niet zonder een zekere
krampachtigheid verzen, aanvankelijk louter voor mijn plezier, maar
langzamerhand ontwaakte het verlangen in mij eens iets te publiceren.
Vroeger kon dit in schoolkranten, nu in de studentenalmanak (in principe
beide hetzelfde, naar ik meen) maar op den duur bevredigt dit niet meer.
Ik wist van het bestaan van literaire avantgardistenblaadjes af, gedreven
door de allerjongsten - waar ik dus zelf ook toe behoor - maar het feit dat
zij door deze allerjongsten gedreven werden, bracht meestal met zich mee
dat, als ik eens enkele gedichten instuurde, de blaadjes inmiddels al weer
opgeheven waren, en ik zodoende zelfs nooit antwoord ontving.
Bovenstaande moet geenszins opgevat worden als een pleidooi voor de
verzen die ik bij deze brief heb ingesloten - meer is het bedoeld om mij
althans enigermate kenbaar aan U te maken. Daarbij, gedichten insturen
zonder een enkel begeleidend woord is wel wat al te honds.
Inmiddels, terwijl ik hoop dat U mijn verzen voor Gard Sivik waardig zult
achten, met gevoelens van de meeste hoogachting,
Zeer geachte heer Sleutelaar,
U ontvangt hierbij ‘grote morgendans’ voor ‘Gard Sivik’, het laatste
hoofdstuk van de roman ‘zero oven’, roman in kreeftengang geschreven
en op veel bladzijden na kompleet.
Volgende week poëzie.
Mocht het stuk niet doorgaan dan hoop ik het na zoveel maanden (de
redaktionele molens van de lit. bladen draaien langzamer als 9 die der
ambtenaren) terug te ontvangen.
Belangrijker pers. geg. als 15-10-4... geboren en voor een dagblad een
interview, kan ik tot nu niet verstrekken.
met vriendelijke groet
Naschrift:
Mocht u vinden dat het voor véél verbeteringen vatbaar is, dan kunt u het
beter direkt retourneren alvorens de redaktie te raadplegen.
Aan de Redactie van ‘gard sivik’
Geachte Redactie,
Ruim een half jaar geleden stuurde ik U, ter plaatsing, een gedicht
(beginregel: ‘dit is de aarden stem’) waarvan ik echter sindsdien nooit
meer iets vernomen heb, hoewel een postzegel voor antwoord was
ingesloten! Ik verzoek U daarom, indien het tenminste niet geplaatst wordt,
het mij alsnog zo spoedig mogelijk te retourneren.
Bij vroegere inzendingen maakte ik reeds kennis met een nonchalance van
Uw kant, en ik moet bekennen dat daardoor mijn enthousiasme voor Uw
Tijdschrift niet in alle opzichten is toegenomen.
Niettemin zal ik het op prijs stellen eens een gedicht van mij in Uw
Tijdschrift geplaatst te zien. Daartoe heb ik hierbij een vertaling ingesloten
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van een van de meest vernuftige ‘technische wonderen’ van Ezra Pound:
‘Sestina: Altaforte’ uit zijn bundel ‘Personae’; behalve daarin en in zijn
verzameld werk, kunt U de oorspronkelijke tekst ook vinden in vele
bloemlezingen, zoals ‘Ezra Pound: Selected Poems’ (ed. Eliot;
Faber-pocket) en ‘The Penguin Book of Modern American Verse’.
Aangezien mijn eigen poëzie U blijkbaar niet zo erg ligt, leek het mij het
beste U een vertaling te doen toekomen, temeer daar bij
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de beoordeling daarvan het subjectieve element tot een minimum is beperkt.
- Eventuele plaatsing dient te geschieden onder mijn pseudoniem. Indien
U deze inzending niet opneemt, verzoek ik U deze tegelijk met de vorige
inzending te retourneren; postzegel voor antwoord kan zodoende
achterwege blijven.
Met de meeste hoogachting,
voor u ze weggooit
gaarne retour
Geachte Redactie,
Hierbij doe ik u een gedicht toekomen, dat ik gaarne geplaatst zag in uw
tijdschrift, onder mijn pseudoniem.
Ik sluit hierbij een postzegel in voor antwoord.
Hoogachtend,
Gard Sivik / Hans Sleutelaar / Essenburgsingel 117 a / Rotterdam
Geachte heer Sleutelaar,
Hierbij zend ik u een tiental van mijn gedichten op. Ik hoop dat ze het
waard zijn in uw blad opgenomen te worden.
Een nieuw en een verrassend commentaar op ‘Waarom dicht ik’ kan ik u
niet geven. Ik dicht zoals ik van sport hou, zoals ik van lezen hou, zoals ik
van culinaire fantasieën hou. Dat ik mijn gedichten tracht uit te geven, dit
hoort bij het dichten.
Evengoed dat bepaalde voorwerpen of verschijnselen, in ons dwingen
bepaalde eigenschappen aan te nemen, zo is een eigenschap van een
gedicht uitgegeven te worden. Want dan pas is een gedicht volmaakt. Een
gedicht moet men dus beschouwen als een rondzwervende ziel dat naar
belichaming zoekt in de lezer.
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn. In het geval dat mijn gedichten
opgenomen worden, zou ik gewoon mijn naam als ondertekening willen
gebruiken. In het andere geval zou ik mijn gedichten terug willen hebben,
met zo mogelijk kritiek daarop. In afwachting wat er verder gaat gebeuren
groet ik u hoogachtend,
Geachte heer,
Zeer lange tijd geleden trof ik u in Hilversum bij een vriend van mij, die
boekverkoper is. We hebben toen een kort gesprek gevoerd, waarbij u
zich, in tegenstelling tot mij, als voorstander opwierp van het poëtisch
engagement. Na die tijd heb ik zeer veel poëzie geschreven, die echter
slechts handelde over die ontroeringen die ik poëtisch zuiver achtte. Mijn
gedichten leden (lijden) echter aan de gebreken waaraan zovele
postexperimentele poëzie lijdt. Steeds meer ben ik tot het besef gekomen,
dat het moderne gedicht dringend behoefte heeft aan helderheid van
beelding; geen half-mystieke, half-mytische zwamneuzerij, en in mijn
geval... aan het engagement. Ik stuur u hierbij een gedicht, nou ja gedicht,
dat als voorbeeld mag dienen van mijn huidige schrijfwijze. Het korte,
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doch prettige gesprek herinnerend, dat we voerden, meen ik er wel op te
mogen vertrouwen dat u me een antwoordje stuurt, waarin u schrijft wat
uw bezwaren zijn tegen mijn werkwijze. Wellicht vindt u mij geen groot
dichter; wat ik hoop is misschien niet zozeer een waardering voor mijn
poëtisch vermogen als zodanig, als wel voor mijn eerlijkheid als dichter.
Inmiddels verblijf ik, met de meeste hoogachting
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Geachte Redaktie
Hierbij ingesloten vindt u het min of meer experimentele toneelstuk
‘Hondenbrood’. Misschien komt het voor plaatsing in aanmerking. Ik
geloof niet dat mijn leeftijd (15) een bezwaar kan zijn. Bij de letterkundige
voortbrengselen moet de leeftijd buiten beschouwing gelaten worden.
Binnenkort zullen er waarschijnlijk 5 gedichten van me in ‘Podium’
geplaatst worden. Ook zal er een verhaal van me in ‘Twen’ verschijnen.
Als het toneelstuk niet voor plaatsing in aanmerking bestaat er dan de
mogelijkheid dat ik het terugkrijg? Met natuurlijk het waarom van het
terugsturen.
Bij mogelijke plaatsing zou ik graag willen dat u mij deze Gard Sivik
toezond. De prijs hiervan kan dan van het honorarium afgehouden worden.
Ik ben nl. niet bij machte een abonnement op een of ander literair tijdschrift
te nemen daar ik nog op school ga (volgende schooljaar naar de 5e klas
H.B.S. b) en mijn financiën uiteraard beperkt zijn.
Hierbij ingesloten vindt u ook nog enkele gedichten. Vele gedichten van
me zijn al gepubliceerd in een krant, die een pagina daarvoor beschikbaar
stelt. Bij mogelijke publikatie zou ik graag willen dat dit gebeurde onder
pseudoniem daar ik mijn eigen naam er niet geschikt voor vind.
vriendelijke groeten
P.S. Als mijn gedichten gepubliceerd worden zou ik ook graag dat nummer
toegezonden willen hebben.
aan de heer cor vaandrager / brielselaan 84 B / rotterdam
geachte heer,
deze 5 gedichten zijn bestemd voor gard-sivik, ik zend ze langs u om daar
bij u het vertrekpunt ligt van de sirkulerende kopij.
oorzaak (van inzenden): dacht bij mezelf (dus in stilte) literaire schurk,
je bent nu bijna negentien, er werden reeds gedichten van je hand
gepubliseerd in bloemlezingen + tijdschriften, nu moet je eens voorgoed
afbreken met al die artistieke mesthopen (doen niets dan persoonlijkheid
wurgen) Ik zend daarom na deze introspektie enkele gedichten naar uw
tijdschrift gard-sivik, met de bedoeling ze voor te leggen aan uw objektieve
beoordeling.
bij voorbaat dank om de moeite die u geeft om kopij door te nemen.
hoogachtend,
Mijne Heren,
In 195... kreeg ik een eervolle vermelding van de Reina Prinsen
Geerligsprijs-jury voor een bundel korte verhalen, welke ik uit kritisch
oogpunt niet in boekvorm gepubliceerd heb.
Thans heb ik bijna een bundel van tien nieuwe verhalen voltooid, die ik
wel denk uit te geven. Enkele verhalen hiervan zijn reeds gepubliceerd.
Het zou door mij op hoge prijs gesteld worden, indien er een of meerdere
in Gard Sivik worden opgenomen.
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Bijgesloten doe ik U dan ook twee verhalen toekomen, in hoop, dat u tot
plaatsing zult overgaan.
Uw antwoord met belangstelling tegemoet ziende, verblijf ik,
met vriendelijke groet en hoogachting,
Geachte mijnheer Sleutelaar,
Toen ik onlangs in de Stadschouwburg
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tijdens de opvoering van ‘Le Diable et le Bon Dien’ met Harry Mulisch
sprak, raadde hij mij aan om enige artikelen naar Podium te zenden. Via
een bibliotheek in Amsterdam kreeg ik uw adres te pakken als degene die
de kopij voor Podium verzorgt.
Hierbij zend ik u dan 2 verhalen en enige gedichten. Ik ben benieuwd of
een ervan waard is in uw blad te worden geplaatst. Gaarne ontving ik van
u deze kopij, liefst met enige kritiek, weer terug waarvoor ik dan ook enige
postzegels insluit. Op enig bericht van u wachtende verblijf ik
Geachte redaktie
Op aanraden van de heer Harry Mulisch stuur ik u enige van mijn litteraire
produkten. Volgens de heer Mulisch, een oudredaktielid zoals u natuurlijk
weet, zou ik mijn werk met kritiek teruggestuurd kunnen krijgen, als het
niet gepubliceerd wordt. Daarom heb ik de meest essentiele stukjes gekozen
en niet los van elkaar staande, hoewel het misschien op het eerste gezicht
bij deze ook het geval lijkt te zijn. Er spreekt een geleidelijke overgang uit
en wel van het aanvaarden van deze wereld, dit leven - naar het zich er
buiten stellen. Ook heb ik nu toevallig even veel proza- als poëziestukjes
gekozen, maar dat geeft de verhouding wel ongeveer weer.
Ik hoop van harte dat ze technisch en qua inhoud op een bepaald vereist
peil staan. Hebben ze dit peil niet bereikt, dan wacht ik met grote
belangstelling op uw kritiek. Bij voorbaat dank ik u voor uw aandacht en
belangstelling.
Hoogachtend
Beste Hans,
Na mijn ontmoeting met je in de ‘Kroonkurk’ lijkt het me verstandig niet
te veel gras over ons kontakt te laten groeien.
Zoals je weet zoek ik publicatiemogelijkheden. Momenteel zit ik in de
richting van het tijdschrift ‘Ontmoeting’ wat mij, en dit zal je wel begrijpen,
niet zo best aanstaat. (Maar wanneer er niets anders is, pak je alles aan.).
Wanneer de ingesloten zending gedichten (en de poëzie die nog bij een
redactielid ‘zwerft’) niet acceptabel is voor ‘Gard Sivik’ dan hoop ik dit
t.z-t. wel te horen.
Graag lever ik je dan andere copy.
Hartelijke groeten,
Tot schrijvens of tot waarneming op het netvlies
Geachte Meneer Sleutelaar,
Naar aanleiding van een gesprekje met Uw mede-redakteur C.B.
Vaandrager op het terrasje van de Cocktail-Corner stuur ik hierbij een
tiental gedichten ter eventuele opname in Gard-Sivik, onder pseudoniem.
Voor het zover is, zou ik in elk geval graag enkele opbeurende dan wel
neertillende woorden over dit werk van u vernemen. (Deze gedichten
vormen een begin van een bundeltje dat ik ‘De Koude Vrede’ zal noemen.
Andere genres poezie w.o. het zgn. humoristische zijn tot op dit moment
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evenzeer met minder resp. meer succes door mij beoefend. ‘Succes’ dan
in de zin van ‘uitgegeven’.)
Zonder moeite zult u in deze lyriek invloeden van drie l's opmerken nl.
Lorca, Lodeizen en Lucebert, in deze volgorde. Trekt u zich dit niet aan,
ik doe het ook niet. Postzegels voor retourzending sluit ik niet in, omdat
ik per fiets goedkoper de zaak zelf kan terughalen.
Met vriendelijke achting,
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fighters
armando

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

47
‘Just keep out of the way of his right hand, Jess you'll be okay.’
So Firpo hit Jess Willard with his left hand,
knocked him groggy then he hit him with the right.
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Besides his furious attack,
his repertoire included
butting, gouging, hitting under the belt.
At the sight of a cut
he would try to open it more
by scraping his glove laces across it.
He was not only a fighter,
he was a terror.
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But Dempsey knew poverty.
He had to acquire toughness to make a buck.
He did.
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A guy didn't have to know how to fight.
All he had to do was be brave enough to enter a ring.
After all, these boys had faced flame-thowers
shells and tanks.
What was a mouthful of leather?
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I knew he liked to wrestle men to the ropes
and then hit them.
I made up my mind
that he would not do that to me.
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Now I was on pedestal.
They're still doing this act in boxing.
Get a guy on the pedestal.
Then get another guy to knock him off .
Nobody suffers this way - only the boxers.
There's only one bloke entitled
to be on this pedestal.
He's God.
And he can stay there
because there's not a knock-out punch
been devised which can knock him off.
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Hans Sleutelaar
albert camus
postuum zelfportret

Dixi et salvavi animam meam.
De vragen die mijn leven tot het laatst hebben gevuld, waren voor een nieuwe
generatie al geschiedenis geworden, toen ik in 1960, na ongeveer 46 jaar, bij een
autoongeluk werd gedood. Mijn veelgeprezen waarden bleken ontoereikend of
overbodig te zijn. Mijn antwoorden hadden alleen ons bezield, op wie de oorlog een
brandmerk had achtergelaten.
Stond ik, Nobelprijswinnaar, monument van integriteit, inderdaad op het kruispunt
van de grote geestesstromingen van onze tijd, zoals degenen oordelen die met mij
zijn opgegroeid? Wat wist ik van de denkbeelden en gevoelswaarheden die voorbij
de horizon van mijn cultuur, ver van mijn Europese schrijftafel, werden geboren?
Wat kon ik vermoeden van de perspectieven die zich sindsdien naar alle richtingen
openen in deze snel veranderende wereld?
Mijn taal, ik besef het nogmaals zin voor zin, was de taal van een nobele traditie.
Levend in een avontuurlijke tijd schreef ik een gecultiveerde stijl, zonder scherpe
kanten of stroomversnellingen. Ik zocht graag de indrukwekkende gedachte en het
prestigevoile woord. Van nature verkoos ik het evenwicht boven de uitersten, het
historische gelijk boven de provocerende overtuiging.
Ik aanvaardde mijn tijd als een uitdaging en onderzocht de dialectiek van de
menselijke opstand. Heeft mijn onderzoek één mens in

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

54
opstand gebracht? Ik heb hem nooit ontmoet.
Ik vraag mij af aan wie ik dacht toen ik zojuist, nu voor de laatste maal, het woord
mens neerschreef. Dacht ik aan mijzelf? Mijn tijdgenoten? De ongeborenen? Aan
de Zoon die model stond voor dit onbegrijpelijke symbool van vier letters?
Men heeft mij het geweten van mijn generatie, zelfs van onze tijd, genoemd. Dat
geweten was, vooral, humaan; redelijk; te naïef om gevaarlijk te zijn; en zo geladen
met vertrouwen, dat het een groot publiek met zichzelf en het bestaan verzoende.
Totdat het publiek, moreel voldaan, maatschappelijk beschermd, uiteenviel en omkeek
naar andere tijdspasseringen dan het zoeken naar ideeën. De jeugd die zich daarna
bewust werd van zichzelf, kent mij ongelezen als de ideoloog van het absurde, een
caricatuur waarvoor ik zelf de schets heb aangegeven: onder de last van de metafysica
konden mijn gedachten zich te moeizaam ontwikkelen om soepel en veelzijdig te
zijn.
Ik slaagde er niet in om aan de cirkel van de moraal te ontsnappen. Mijn duivel,
begrijp ik, bleef altijd Hitler; mijn goede god moet toch de god geweest zijn die ik
dood wist. Wie was ik? Een hoopvolle moralist, werkend met te weinig en te grote
gegevens? Een schrijver die het filosoferen niet kon laten? Heeft mijn leven een zin
gehad? Zonee, waarom niet?
Wie was ik, Albert Camus?
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aktualiteiten

Televisie
Bomans zegt een paar verstandige dingen over kinderen, kinderboeken en sport. Hij
loenst verschrikkelijk, dat zie ik nu pas. Hij nipt regelmatig aan een glas
(waarschijnlijk wijn) en zet het moeilijk neer, alsof hij stomdronken is; hij blijft in
de camera kijken.
Ageeth Scherphuis kijkt heel anders dan wij haar (als omroepster) kennen. Ze kijkt
Bomans schaamteloos aan, als een fan. Ze praat tegen een zichtbaar levend wezen
en niet tegen een onzichtbare menigte. Ze raadpleegt hem als een orakel. Iemand
vertelde me dat hij een sadist is: peukjes uitmaken op andermans arm.
‘Hoe je met een vrouw omgaat, wat er in je huis gebeurt, daar heeft niemand iets
mee te maken, daar schrijf ik niet over.’
Duys brengt het gesprek op schaken. Hij komt met een schaakbord aandragen en
even later zijn ze bezig aan een partij. Duys blijft vragen stellen, maar Bomans
antwoordt niet meer. Hij is verdiept in de partij en piekert over zijn volgende zet.
Duys draait zich om en kijkt ons schouderophalend aan.

Boksen
Pauli K.'s neus is scheefgeslagen, Nelis O. is in de eerste ronde KO gegaan, Jan de
V. is in tranen over de ‘hometown-decision’ van de jury. Naar deze 3 ongelukkige
profboksers en hun bedrijvige helpers kijkt, relaxed in badjas op een houten bank,
de blonde Klaus Klein uit Essen. Hij is een prof van net 20 jaar. Een vechtmachine
met een harde industriekop. Hij moet nog in de ring.
Tien minuten later, in de eerste ronde van zijn gevecht, dreigt een grote, halfgenezen
wond (auto-ongeluk) boven het linkeroor open te gaan. Zijn helper spoort hem daarom
aan een eind aan het gevecht te maken. In de tweede ronde haalt hij zijn tegenstander,
de Surinamer Waldo D., neer met een hoek op de lever (‘Leberhaken’).
Ze zeggen dat Klaus Klein als bokser een grote toekomst heeft. Hij maakt een
kleine buiging als men hem de hand drukt en converseert innemend. Zijn nevenberoep:
installateur.
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Sartre
Jean Paul Sartre, aan de vooravond van zijn zoveelste congres een paar dagen
uitblazend van het denken, protesteren, ondertekenen van manifesten, speechen en
het toestaan of afslaan van interviews, is gefotografeerd op een wandeling door
Amsterdam. Het intellektuele idool van de veertiger jaren is oud geworden. De foto's
van zijn bedachtzame ‘scheve bek’ (Mulisch) in de krantearchieven moeten nodig
worden vernieuwd. ‘Literatuur is stellingname’, dicteerde hij in '47. Hij bleef pal
staan, zijn fans niet.

Poëzie
Kleinkunstspecialist Alex de Haas in zijn dankwoord bij de uitreiking van een
Rotterdamse erepenning, onder applaus: ‘Voor het lied “Ik heb tien tranen in een
doosje” van Toon Hermans geef ik de hele Nederlandse poëzie cadeau!’

Spillane
Mickey Spillane in het literaire Esquire-nummer van juli jl.: ‘Het publiek is de enige
criticus. En de enige literatuur is wat het publiek leest. De eerste druk van mijn
laatste boek was meer dan twee miljoen exemplaren - dat is het soort mening dat mij
interesseert.’

Dr. No
Dr No (toegang 14 jaar), ‘naar Ian Flemings internationale thriller’, trekt volle zalen,
vele succesweken in successie. De strijd van James Bond 007 contra Dr No is dan
ook om meer dan 1 reden een boeiend kijk- en luisterspel.
1 reden (goed luisteren): de uitspraak van het Engels door Sean Connery (vooral
hij) en Ursula Andress.
Niet meer dat geknauwde Cockney- of Oxfordtaaltje à la Thomas (Terry), Sim,
Carmichael, Rutherford.
Je vergeet gewoon dat je naar een Engelse film zit te kijken. Connery beweegt
zich Amerikaans, lang Amerikaans.
Ursula Andress, nog een reden (goed kijken), is geweldig om in de buurt te hebben.

Dr. Ward
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Er waren er vier: 1 Bijbel voor Ward, 1 voor Mandy, 1 voor Christine, 1 voor
Profumo. Als drukwerk, zonder afzender, in een envelop van een stevige papiersoort,
met kruiselings een touwtje.
Je mag niet neuzen in andermans post, zeker niet als ambtenaar van de P.T.T., en
zeker niet als vakantiewerker.
R. deed het toch maar, omdat de namen van Ward, Profumo en de meisjes hem
trokken.
Ward is dood. Gods woord heeft hem te laat bereikt.
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Sociologie
Het mooiste van de sociologie is het cijfermateriaal. B.v.: hoeveel kg uitwerpselen
een gezin met 8 kinderen (10 incl. ouders) per dag produceert, en daarvan het
gemiddelde per week. Het werkloon door de uitkomst delen. Zo'n cijfer zegt een
hoop over een hoop.

Uitgeven
De dikste (en duurste) roman sinds De boeken der kleine zielen is verschenen. ‘Bij
nader inzien’, 1207 blz. 2 dln., f 35,-.
Uitgever Van Oorschot: ‘Ik aarzel niet te beweren dat deze roman-over-studenten
de studentenromans van Vestdijk in belangrijkheid overtreft.’
Voor lezers die model hebben gestaan, is het een sleutelroman. Hoofdfiguren zijn
Maarten (de auteur J.J. Voskuil) en Paul (volgens Van Oorschot: ‘de personifikatie
van de profiteur en de verrader, die het hele leven, alle menselijke betrekkingen en
verhoudingen tot literatuur maakt’). Het ‘who's who’ lekte snel uit. Paul staat in het
telefoonboek als J.J. Oversteegen, redakteur van Merlyn en directeur van de Stichting
ter bevordering van de belangen van de Nederlandse literatuur in het buitenland.
Iemand die het weten kan, schrijft mij: ‘Men heeft mij verteld dat Van Oorschot
het uitsluitend heeft uitgegeven om Oversteegen te pesten en het overigens een
rotboek vond.’
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Huilen met Remco
In de beeldende kunst zijn de stemmen van de verscheurde, klagende
kunstenaarszielen al gesmoord in autobanden, lichtbundels, ijskasten, bouten,
gasvlammen, spijkers en geluidsgolven. In de literatuur bleef het irritante ach- en
wee-geroep van het altijd bij voorbaat verslagen leger der gevoeligen aanhouden.
In Nederland hebben de 50-ers daar niets aan veranderd: ze hebben fijn meegedaan
met out-castje spelen.
Deze underdog-conceptie, die vooral sinds de laatste eeuwen (van Het Individu)
door de altijd ongelukkige ‘dichters’ zo hartstochtelijk mogelijk werd beleden, is er
de oorzaak van dat de ‘poëzie’ zo stomvervelend en weerzinwekkend is. Een
voorbeeld: Remco Campert's bundel ‘Dit Gebeurde Overal’.
Op pg. 15 begint het huilen al:... ‘en merk dat ik huil’. Op dezelfde pagina meldt
hij: ‘ik geloof dat iedereen eenzaam is’. Wat dan nog. In het zelfde poëem geeft hij
jaloers af op ‘het vuile vak’ van de goedbetaalde souteneur. Op pg. 17 raken zijn
benen vermoeid en heeft hij honger, een pagina verder smeekt hij: ‘red mij’. Op pg.
26 klaagt hij over de kou. Op pg. 62 komt het hoogtepunt: de dichter is dan
‘kwetsbaarder dan ooit’. Maar ook de kwetsbaren kunnen soms moedig zijn. ‘Ik ben
niet bang in het donker’, vertelt hij de lezeresjes trots (pg. 47).
Behalve dit jankerig gesnap bevat deze poëzie van en voor mensen met
aanpassings-moeilijkheden zowaar enige informatie, een lofwaardig streven dat onze
aandacht verdient. Maar bij nadere bestudering blijken deze mededelingen (o.a. over
zijn jeugd in Den Haag) oninteressant, omdat hij ze de lezer niet autoritair oplegt,
maar als een
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echte dichter probeert heel behoedzaam gehoor te krijgen. Wat kan het verdommen
of ‘Lubberhuizen pal staat’? Of dat zijn grootvader ongeschoren in kamerjas door
het huis liep? En dan ineens zo'n merkwaardige vraag: ‘waar is mijn saxofoon?’ (78)
De meest solide strohalm voor de underdog is de humor. R.C. is daar sterk in.
Menige high brow-lezer van Het Parool heeft hij om zijn behoedzame grollen doen
schateren. Kenmerkend voor deze humor is dat hij zelf, evenals Kronkel-zelf, altijd
de schlemiel is. Maar hij overtreft K. met een zgn. tragikomisch accent: R. laat altijd
zijn bril stukslaan of hij verliest hem. Nu is de humorist nog meelijwekkender en
hulpelozer. Lachen geblazen. Onwillekeurig zullen R.'s oplettende lezertjes in zijn
poëzie ook zoeken naar diens lotgevallen met de bril. Blij verrast zullen ze op pg.
17 lezen: ‘als niemand mijn bril stukslaat kan ik nog jaren mee’.
Wat blijft er over voor de underdog? Jezelf krampachtig vertellen dat het leven
vurrukkulluk is of dat ‘het bestaan huiveringwekkend lekker’ is (13) of, snobistischer,
dat ‘de wereld swingt als de pest’. De wereld swingt niet, het is niet verrukkelijk en
niet lekker, laat staan huiveringwekkend. Bovendien, als je bril van je porum geslagen
wordt, lui je wel anders.
‘Red mij van deze vervloekte woorden’, schrijft R. op pg. 18. Als het zo'n probleem
is, hou er dan mee op, zou Armando zeggen. Iedereen vindt R. een lieve jongen en
een goed dichter. Dat is wat een sensibel mens toekomt.
WORDT VERVOLGD
ARMANDO
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café van het woord
IKJES SPROKKELEN

De verzuchting die onvriendelijke kritikus Jacques Tournier een jaar of wat geleden
slaakte over de nieuwe Franse roman: ‘Plus rien ne compte que le petit fait vrai’, kan
onmiddellijk worden verbonden met de notie dat de mens als romanfiguur een ding
is temidden van andere dingen, een notie die Robbe-Grillet in een boek als Dans le
labyrinthe met vrij grote konsekwentie heeft gerealiseerd. Het gevolg van een
dergelijke benadering van de roman is, dat afstand wordt genomen van de traditionele
psychologische romantechniek (in al zijn schakeringen: van Dostojewski tot en met
Jan Wolkers), waarin de mens in de eerste plaats als slachtoffer van een
historisch-bepaalde situatie wordt gezien. Een ‘nouveau romancier’ is er niet meer
op uit, om zich met de hoofdfiguur van zijn boek te identificeren, maar hij probeert
zich zoveel mogelijk van zijn persoonlijke gedachten en gevoelens te distantiëren,
om daardoor een struktuur te kunnen scheppen, waarbinnen de roman zich naar eigen
inwendige ‘wetten’ kan ontwikkelen.
In de moderne poëzie zien we iets dergelijks. De plastiek wordt bijvoorbeeld
losgemaakt uit de kontekst, waarin ze zich buiten het gedicht om altijd aan de dichter
had voorgedaan. Als voorbeeld citeer ik het gedicht Meteorologische mens uit de
bundel Konkrete poëzie van Polet:
Ogen: bewolkt. Gehoor: regen.
Een volk van gassen.
Hij liep voor het einde
uit, ontheemde het midden.
Met zijn allergisch ik, zijn
voorhoofd als een luchtdrukdoos
waarin zich als hoofdpijn registreert
onweer van oorlog en advertenties,
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worden zijn stemmingen tot natuur,
zijn woorden tot natuurverschijnsel.
Ideeënsneeuw ligt wit
op zijn toekomstbudget.
Hij ontdooit het.

De beelden die in dit gedicht worden gehanteerd, zijn niet verwisselbaar, zodat ze
dus niet naar andere gedichten kunnen worden overgeheveld. De oorzaak daarvoor
ligt in het feit dat zij hun plastische waarde danken aan het geheel van dit gedicht,
en niet aan een a priori bepaalde waardenschaal die door de taaltraditie gevormd is.
Vergelijken we Polets gedicht met een fragment uit de laatste bundel van Remco
Campert Dit gebeurde overal, dan is het verschil duidelijk:
Overal bevuilde daken
groen koper van de kerken
brakke lucht: uitgebeten huizen
afgegraasd grasland verwaarloosde zee.
O en de trieste trage gele trams
en het kippevel van de verwaaide straten...
heel Den Haag was één Panorama Mesdag
elke dag een verregende koninginnedag.

In de eerste 5 regels is de beschrijving volstrekt traditioneel: men vindt er voortdurend
adjektieven die alleen maar sfeer scheppen, maar die nergens een alleen in dit gedicht
geldende extra-waarde krijgen. Er wordt geparasiteerd op de ontvankelijkheid van
de lezers, zonder dat hun eigen emotionaliteit in beweging (en dus tot verandering)
wordt gebracht. In regel 6 treft dan een expressief beeld dat op zichzelf waardevol
is, maar dat geen konsekwenties heeft voor de verdere gang van het gedicht. In regel
7 en 8 is hetzelfde het geval.
De konklusie die men uit deze vergelijking kan trekken, is dat Polet zich bij het
schrijven van zijn gedicht voortdurend van zijn vroegere, persoonlijke visie heeft
proberen los te maken, terwijl Campert zijn visie met alle hulpmiddelen die hem ten
dienste staan, heeft willen accentueren. Bij de eerste wordt het ik van de dichter
zoveel mogelijk tot een anonimiteit gemaakt, bij de laatste blijkt het ik van
overheersende betekenis voor het gedicht en is de identifikatie tussen dichter en
gedicht volledig. Camperts poëzie is daarom alleen verstaanbaar in een situatie waarin
de mensen zich bevestigen kunnen met behulp van de wereld in hen en om hen heen.
Zij veronderstelt een statisch wereldbeeld, waarin de mens als eenheid wordt gezien
met aan de situatie aangepaste emoties en gedachten.
Het is niet eens een vraag meer, of dit wereldbeeld kenmerkend is voor een tijd
waarin wij los zijn komen te staan van zoveel wat voorheen het bestaan van de mensen
bepaalde. Kijk maar om u heen.
PIET CALIS
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het gezwel van Herman Teirlinck

1.
Ik heb het voorrecht les te geven in een lokaal dat versierd wordt door een spleet in
het plafond, en door een kop van Conscience op de vensterbank. Ik heb jaren
vruchteloos de ganse school doorzocht, om toch maar ergens de rest van Conscience
te ontdekken. Geen enkele van de kisten die huiswerken of eksamens bewaren werd
door mijn speurdershanden onaangeroerd gelaten. De keukenketels heb ik grondig
geïnspekteerd. Ik verschafte mij een passe-partout en ging snuffelen in de kasten van
al mijn collega's. Ergens vond ik een hand, maar niets bewees dat hij van Conscience
was. Ik heb 'm toch maar meegenomen en in mijn kast gestopt. Later kwamen
achtereenvolgens een knieschijf, een sleutelbeen, een paar gebroken ribben en een
gezwollen lever de eenzame hand in de kast gezelschap houden. Nu, na drie jaar
onafgebroken vorserswerk, heb ik Conscience volledig. Ik heb alle stukken uit de
kast gehaald, drie uur gezwoegd, en toen was eindelijk de reconstructie beëindigd.
Vervolgens heb ik de kop er op gezet en daar prijkte in zijn zittende glorie de man
die zijn volk heeft leren lezen, tot groot jolijt van de verantwoordelijke uitgevers van
Het Laatste Nieuws en de Vlaamse Pockets. Alleen de navel mankeert nog, maar
daar let niemand op. Trouwens, ik vind hem nog wel ergens in de kast van een man
die ik ervan verdenk navels te verzamelen. Alleen: hoe zal ik de juiste er uitpikken?
Of anders moet ik Conscience de ganse collectie aanpassen...

2.
Drie december 1962 is voor mij een uitzonderlijke dag geweest. Reeds had ik nog
slechts één doel: de volledige Conscience. Maar alleen maar uit sport, en omdat ik
wel wat voel voor detectieveverhalen. Op 3 december 1962 zou ik een zin te horen
krijgen die mij een schok zou geven en die eindelijk, om met de Fransen te spreken,
‘me ferait prendre Conscience’. Oordeel zelf:
En gelijk vaders doen die iets heel moois te vertellen hebben, heeft hij ons
op zijn schoot genomen, en zijn witte baard ging trillen van ontroerde
mededeelzaamheid, en hij stak zijn vinger op, en terwijl zijn ogen
schitterden bij de aanschouwing van een onoverzienbaar verleden, begon
zijn stem te ruisen, goedig geluid van zijn hart.
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Geef toe: er steekt wat in deze zin van onze grote Herman Teirlinck1.. Want wie
anders dan onze grote Herman Teirlinck zou een in zijn eenvoud zo aangrijpende
zin kunnen schrijven? Wie anders dan hij had zo simpel en zo diepgaand kunnen
spreken over onze grote Hendrik Conscience?
‘Ons’, men begrijpt het onmiddellijk, is in deze zin een pluralis majestatis. Zoiets
mag onze grote Herman Teirlinck zich wel permitteren. Ik zou zelfs zeggen: zijn
grootte vereist het.
Wat die vaders betreft, men doet er goed aan te twijfelen aan het biologische
vaderschap van Conscience t.o.v. onze grote Herman Teirlinck. Bedoeld wordt:
Conscience
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is de geestelijke vader van onze grote Herman Teirlinck. Trouwens, redeneer met
mij:
1) Conscience is de geestelijke vader van alle Vlamingen die kunnen lezen;
2) Onze grote Herman Teirlinck is een Vlaming die kan lezen2.;
3) Dus: Conscience is de geestelijke vader van onze grote Herman Teirlinck...
En ‘Iets heel moois’ had Conscience te vertellen, dat weten wij. Er zijn bladzijden
uit Wat eene moeder lijden kan of uit Baas Ganzendonck die nooit zullen vergaan,
evenmin als het ongeëvenaarde Boerke Naas van onze onsterfelijke Gezelle of als
het zo typisch Vlaamse Bei uns in Deutschland van onze wijdvermaarde Claes.
Dan komt het adembenemende ogenblik waarop G.V. (geestelijke vader)
Conscience O.G. (onze grote) Herman Teirlinck op zijn schoot neemt. Een gebaar
dat ons wel enigszins verrast, omdat wij ons herinneren dat ooit eens een minister
van landsverdediging die zijn kabinetchef op de schoot genomen had (en nochtans
ook om hem iets heel moois te vertellen), daarvoor stante pede aan de deur gezet is.
Maar kom, een G.V. mag zich wel iets veroorloven wat aan een gewone sterveling
niet gegund is. En hoe dan ook, het is gebeurd, en O.G. Herman Teirlinck is met een
serieus gezicht en een ingetogen blik gaan zitten op de knieën van zijn G.V.

Dan is de witte baard van Conscience aan het trillen gegaan. Nogal wiedes, zult U
zeggen, nadat het zware gewicht van O.G. Herman Teirlinck op 's vertellers knieën
terecht gekomen was. Maar neen! Dat was de reden niet! Conscience was ontroerd.
Daarom trilde zijn witte baard. Ik die vele mensen met witte en andere baarden ken,
ik die er dus over kan meespreken, ik kan U verzekeren dat ontroering de baarden
inderdaad
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trillen doet. Wie nooit een witte baard heeft zien trillen, heeft niets gezien. Ik geef
er persoonlijk Cheops voor, en ze mogen de scheve toren van Pisa er nog bijnemen
ook. Maar waarom was Conscience ontroerd? De reden is eenvoudig: hij wou
mededelen. Hij had aan O.G. Herman Teirlinck iets mede te delen. En wie, die aan
O.G. Herman Teirlinck iets mede te delen had, en ware niet ontroerd? Wij begrijpen
Hendrik. Want zo noem ik Conscience sedert ik hem compleet heb. Iemand die je
zelf ineengeknutseld hebt, mag je tenslotte wel bij de voornaam noemen.
En toen stak Hendrik zijn vinger op. Wat is normaler? O.G. Herman Teirlinck is er nog iemand die het ignoreert? - is leraar geweest, hij is een geboren
onderwijsmens. En voor je aan een leraar iets vertelt, zelfs al is het iets héél moois,
zelfs al neem je hem op je schoot, ja, zelfs al ben je zijn G.V. - voor je zoiets
onderneemt, dat is duidelijk, steek je de vinger op. Hendrik stak zijn vinger op: hij
was gewoon beleefd. En misschien wou hij terloops even voelen vanwaar de wind
kwam, want enfin, voorzichtigheid is een deugd (Catechismus, les 13, vraag 188).
Terwijl Hendrik zijn vinger opstak, gingen zijn ogen schitteren. Want Hendrik
aanschouwde. Juister: hij contempleerde. Met mystische zaligheid contempleerde
hij een oneindigheid: het onoverzienbaar verleden van Vlaanderen. Was het niet in
zo'n moment van intense contemplatie dat hij zijn Leeuw schreef? En meteen bewees
dat de humor in de Vlaamse letterkunde niet dood was?
Maar wat is dat voor geruis? Wat ruist daar, zoals het ranke riet van Gezelle?
Hendrik is aan het spreken gegaan. Hij is nu één en al beweging: zijn baard trilt, zijn
vinger steekt omhoog, zijn ogen schitteren - en nu bewegen warempel zijn lippen.
O.G.H.T. luistert aandachtig, want het is werkelijk iets heel moois dat zijn G.V. hem
vertelt, en bovendien: het klinkt zo goedig. Hoe kan het anders dan goedig klinken,
dit geruis dat opstijgt uit het goedige hart van de gemoedelijk vertellende reus?

3.
Dat mij die zin zo diep getroffen heeft, zal nu wel niemand meer verwonderen.
Onmiddellijk had ik nog slechts één wens: aan de volledige Conscience een volledige
O.G.H.T. toevoegen. Maar geen ons vlees van Teirlinck was op school te vinden. Ik
liep wrokkig, maar ik bleef zoeken, want te allen prijs wou ik O.G.H.T. plaatsen
waar hij thuishoort: op de knieën van zijn G.V. Hendrik. Tenslotte werd bij de
bevoegde diensten van het ministerie een stenen O.G.H.T. aangevraagd. Wij vulden
ontstellende hoeveelheden formulieren in en kregen eindelijk de formele belofte dat
men ons een O.G.H.T. zou toesturen. Toch zal men zich moeten haasten, wil men
mij O.G.H.T. nog levend bezorgen. O.G.H.T. is immers ernstig ziek. Hij lijdt aan
een geweldig, ongeneeslijk stijlgezwel.
CLUYTENS
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Eindnoten:
1. Wie zich interesseert voor deze en andere verklaringen van onze grote Herman Teirlinck, verwijs
ik naar pp. 1-4 van n. 1, 1963 van De Vlaamse Gids. Hij krijgt waar voor zijn geld.
2. Zo beweert Hijzelf in interviews.
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[Nummer 32]
dit nummer
De reacties op Gard Sivik 31 waren, zoals was te voorzien, talrijk. De tegenspraak
overtrof, zoals het hoort, de bijval. De oplage van de vorige aflevering, bij voorbaat
verdubbeld, was binnen drie weken uitverkocht. Dit terzijde.
Zaterdagavond 26 oktober jongstleden klonk in het Amsterdamse Concertgebouw
de muziek van het John Coltrane Quartet. Willy Roggeman, die Coltrane eind 1961
interviewde, schreef voor dit nummer een essay over de omstreden ‘master of the
unexpected’; in verband daarmee kwam de eerder aangekondigde bijdrage over
tophits voorlopig te vervallen. Behalve een beeld van de recente vernieuwingen in
de moderne jazz geeft Roggeman stof tot nadenken aan de dilettanten die in Nederland
de jazzjournalistiek beneden peil houden. Pierre Klossowski (1905-), van 1948 tot
1950 medewerker aan Les Temps Modernes en auteur van een zevental uitzonderlijke
romans plus een studie over Sade en een commentaar op Nietzsche, is in de moderne
literatuur een anonymus. Als wij goed zijn ingelicht, verscheen sinds zijn debuut in
1947 in totaal één grondige beschouwing over zijn werk. In de rubriek Anoniem
20ste Eeuw introduceert René Gysen zijn in 1959 verschenen roman La révocation
de l'Edit de Nantes. Het is tot op heden Klossowski's belangrijkste en bovendien zijn
meest gecompliceerde boek, wat verklaart dat Gysen, van nature een ‘close reader’,
zijn bijdrage zag uitdijen tot twintig pagina's, Daarin komen onder meer ter sprake
het katholicisme; historische en politieke ideeën; de tegenstelling tussen man en
vrouw en hun erotische obsessies; - verweven met de avonturen van Klossowski's
personages. Een bioen bibliografie van Pierre Klossowski vindt de belangstellende
lezer op pagina 30.
Dat de nieuwe poëzie niet zonder reden aanleiding geeft tot discussies, blijkt
opnieuw uit drie cyclussen, geschreven door Cornelis Bastiaan Vaandrager, van wie
ook een open brief aan Cees Nooteboom is opgenomen, en Armando, die daarnaast
in weinig woorden de kunst historische achtergrond verklaart van het Nieuw Realisme.
Op de laatste pagina's van Gard Sivik kan de lezer voortaan bijdragen verwachten
van columnist Nico Scheepmaker. Hij begint in dit nummer zijn medewerking met
een boutade over poëzie en voetbal.
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willy roggeman
john coltrane
jazzhorizon '63
Toen ik in het voorjaar van 1961 het hoofdstuk zeven van ‘De adem van de jazz’,
nl. ‘Messengers en challengers’ schreef, was het mij duidelijk dat de werkelijkheid
op het ogenblik mijn besluiten achterhaalde. Hierin lag juist het boeiende, het
levendige. De criticus die zich aan recente verschijnselen waagt, bevindt zich in
labiel evenwicht en moet soms de moed hebben de mat onder eigen voeten weg te
trekken. Ik had mij aan een prognose gewaagd die bondig als volgt kon worden
samengevat: op het ogenblik dat de messengers, de soul- en funky-verdedigers alle
troeven in handen hadden, bleken de creatieve mogelijkheden voor de toekomst in
het werk van enkele challengers te sluimeren. De namen van Rollins, Monk, Coltrane,
Ornette Coleman, Mingus, John Lewis en Hodeir drongen zich op. Nu twee jaar later
is het nieuwe gelaat van de jazz duidelijker afgetekend. John Lewis die ter plaatse
trappelt en Hodeir, die een outsider blijft, uitgezonderd, hebben de genoemde musici
de mogelijkheden van het muzikaal universum verder opgespoord en voorbij het
experiment een paar nieuwe realisaties gebracht. De voorbije jaren stonden in het
teken van John Coltrane en Charlie Mingus. Ornette Colemijn, de te vroeg
gebrandmerkte, blijft een
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bloem in bot, Rollins staat bij het begin van een nieuwe carrière, en Monk... Monk
is zichzelf gebleven vijftien jaar lang. Toen ik in november 1961 John Coltrane
ontmoette, minimaliseerde hij zijn persoonlijke prestaties door over de experimentele
heksenketel New York uit te weiden. Een vernieuwing was in status nascendi en
tientallen nieuwe talenten doken op: op trompet Booker Little (†), Freddie Hubbard,
Don Ellis, Ted Curson, Don Cherry, op altsaxofoon Paul Horn, Jackie McLean, Eric
Dolphy, op tenor Booker Ervin, Wayne Shorter, Junior Cook, Oliver Nelson, op
piano Horace Parian, George Russell, Jaki Byard, McCoy Tyner, Clare Fischer, Cecil
Taylor, op bas Scott La Faro (†), op slagwerk Dannie Richmond, Elvin Jones, Ed
Blackwell, en ik ben gruwelijk onrechtvaardig tegenover de anderen die mij niet
onder de pen komen*. Maar Coltrane stond erop met een zekere hardnekkigheid dat
Ornette Coleman de durf van de anderen had gestimuleerd en hemzelf uit het slop
had gehaald.
Een overzicht van het harmonisch, ritmisch, melodisch en sonoor materiaal, zoals
dit nu in de jazzwereld wordt toegepast, kan de evolutie enigszins verduidelijken,
indien het niet voor bepaalde mutaties pleit.
André Hodeir heeft herhaald gewezen op de stagnatie in de jazz ten gevolge van
een gebrek aan vormontwikkeling, aan vernieuwing in de structurele uitbouw. Een
halve eeuw chorusblazers, een halve eeuw ‘the usual’, de AABA-vorm of ‘anatole’.
De boppers hadden de overgangsakkoorden geïntroduceerd, maar ingewikkelder
formele rijkdom bleek onmogelijk. Nu nog volgen de chorusblazers elkaar op, maar
een versoepeling, een streven naar grotere harmonische vrijheid is onloochenbaar.
Ik stel de volgende stadia vast: 1e. Een harmonische verruiming op basis van
akkoordenreeksen: de akkoorden bieden harmonisch verscheidene oplossingen door
de noten waaruit ze opgebouwd zijn, door de andere noten van de toonaard die zij
bepalen, door boventonen die bepaald worden door de frequentiegevoeligheid van
het oor, door de contrastwerking die bij buitenspel in verhouding tot het akkoord
wordt bereikt (to play far out). In deze gradaties ligt ongeveer de ganse evolutie van
de jazz vervat, zowel het oeuvre van Parker en Monk als de conventionele, fraaie
maar brave contrapuntoefeningen van Gerry Mulligan, John Lewis en Dave Brubeck.
Monk en Coltrane hebben de mogelijkheden van de diatonische orde het verst
onderzocht.
2e. Een streven naar meer eenvoud, grotere vrijheid en ruimere mogelijkheden
voor de improvisator door het gebruik van modi in plaats van de akkoordenreeksen.
De modale structuur maakt de contrabas en de piano vrijer en schenkt meer
onafhankelijkheid aan de solist. De interpretatie wint aan rijkdom op voorwaarde
dat de improvisator werkelijk ideeën heeft; indien niet wordt zij door monotonie
bedreigd. Sedert Miles Davis ‘So what’ componeerde, werd hij op de modale weg
vnl. door John Coltrane - ‘My favorite things’, ‘Olé’, ‘Africa’ - gevolgd. De geest
van Miles Davis vindt men reeds terug in het werk van Paul Horn, van wie ‘Mirage
for Miles’ een thema is, waarin re-bemol-klein, si-bemol-groot, sol-groot, mi-groot
en rebemol-klein elkaar respectievelijk om de acht maten opvolgen zonder dat een
vaste inhoud binnen dit kader vooraf werd bepaald. Speciale aandacht vraagt George
Russell, omdat hij de voorkeur geeft aan de Lydische modus die door zijn voor
conventionele oren vreemde ligging van de halve tonen (do, re, mi, fa-kruis, sol, la,
si) een strenge componeerbasis vormt.
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3e. Een neiging om de diatonische orde te verlaten voor een pantonale methode.
Meerdere toonaarden of fragmenten van toonaarden worden in de loop van de improvi-

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

6
satie dooreen geweven. De term pantonaal is hier raker dan chromatisch of
dodecafonisch. Ornette Coleman en Cecil Taylor passen de methode toe. Het is
verkeerd hun werk als atonaal te definiëren. Atonale momenten hebben zich echter
wel in het oeuvre van meerdere modernen sedert Charlie Parker voorgedaan, maar
de tendentie is te sporadisch om de term atonaal globaal toe te laten. Uit deze evolutie
blijkt de noodzaak om nieuwe termen voor het kritisch apparaat te smeden. Het zou
gevaarlijk zijn de experimenten af te keuren, omdat zij buiten de conventionele
jazznormen springen. Dit alles is een kwestie van smaak. Ook smaak kan historisch
bepaald zijn. Het is onloochenbaar dat de muziek van Ornette Coleman en Cecil
Taylor een anders georiënteerde sensibiliteit vergt, en ook dat men hier een bittere
esthetica aanstoot, maar dit is allesbehalve een reden om de verruiming geen aandacht
te schenken.
Op ritmisch gebied heeft zich eveneens een nieuwe horizon geopend, zodat op dit
ogenblik de jazzritmiek door de methode van Kenny Clarke èn van Elvin Jones wordt
bepaald. Over Kenny Clarke werd gezegd dat hij eigenhandig het slagwerk in de
bopera ontvoogde. Clarke zag het slagwerk meer structureel dan functioneel. Daar
de doorlopende beat aan de bas overgedragen werd, kreeg de slagwerker gelegenheid
door crossritmes de improvisatie van de solist te steunen en te helpen uitbouwen.
Het exhibitionisme, dat gratis gerucht maken van de slagwerker, behoorde tot het
verleden. Het gaat niet op de innovaties van Kenny Clarke te minimaliseren, hij wàs
oorspronkelijk de enige die een voldoende onafhankelijkheid van de ledematen kon
bereiken om het bopidioom ritmisch te realiseren, maar ik ben ervan overtuigd dat
Thelonious Monks aanleg voor de discontinuïteit Clarke heeft geholpen. De
haakvormige, dwarszittende danspasjes van de logge Monk tijdens een lay-out bepalen
nu nog de figuren van zijn slagwerkers. En Monks quartet hééft het puurste bopritme.
De ritmische rijkdom van Monks improvisaties is iedereen duidelijk sedert de ‘Bag's
Groove'-sessie met Miles Davis en Milton Jackson in 1954. Musici die met Monk
samenwerkten - Coltrane b.v. en Charlie Rouse - hebben zich aan de persoonlijke
accentuatie van de pianist niet kunnen onttrekken, hetgeen in het geheel niet betekent
dat de modificaties van hun stijl onder invloed van Monk een verarming betekenden.
Dit alles behoort tot het idioom van de bopera; de ritmische vernieuwing ligt in het
streven van de swingkwaliteit van de 4/4 te bewaren in andere maten, vooral in 3/4
en 6/8. De 3/4 is een procédé van de soulensembles geworden. Het quintet van
Cannonball Adderley dankt er een deel van zijn populariteit aan. Indien de 4/4-beat
de meeste swingpotenties bezit, de 6/8 die de mogelijkheden van 3/4 en 2/4 verzoent,
kan een ritmische verrijking scheppen, indien de suggestie van de pare maat door de
accentuering van de bas verenigd wordt met het walsimpuls van het slagwerk. Deze
ritmische structuur was de boppers niet geheel vreemd. De cijfers 3 en 6 domineerden
zelfs hun melodische lijnen, de bopera krioelt van triolen en sextolen. De vraag is
gerechtvaardigd of de melodiestructuur van de bopera niet heeft ingewerkt op de
ritmische structuur van de 1960 hard-boppers. (Het omgekeerde is bepaald verkeerd,
daar 4/4 het oorspronkelijke ritme was en in 4/4 de 3- of 6-vorm van de melodie
werd ontworpen.)
De magiër van het slagwerk in het nieuwe idioom is Elvin Jones die vanuit de 3/4of 6/8 optiek de meest complexe, polyritmische constellaties ontwerpt,
steunend-hinderend, creatief-destructief, troeblerend. De overdracht van de ritmische
structuur op de solist - de meest recente bekommernis van
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John Coltrane - wordt met een Elvin Jones een obsederend, haast magisch spel. Een
grondige studie van de Afrikaanse percussie is onloochenbaar. De ritmische
vernieuwing heeft in concreto één probleem gesteld: kan het conventioneel
swing-begrip nog bewaard blijven, of ontstaat er een nieuw fenomeen dat ook een
aanpassing van het kritisch apparaat vereist?
Het melodisch element vindt men in de jazz weerspiegeld in de geschreven
compositie, het arrangement, het thema en de improvisatie. Beperken wij ons hier
tot het thema en de improvisatie. Het is opmerkelijk dat de invloed van de jaren 1955
tot 1960, gedurende dewelke melodisten van kaliber als John Lewis en Benny Golson
charmerende maar niettemin zuivere jazzistieke themata hebben geschreven, is blijven
doorwerken. De eerste bopmusici werkten met stenogrammen, complexe, nerveuze
themata waarin het melodieus element opzettelijk was verminkt. De unisono-exposities
van Parker-Gillespie waren het noodzakelijk elan voor briljante improvisaties, de
melodie op bestaande akkoorden werd herschreven en vermoeilijkt als zelfverdediging
tegen ongewenste kopiisten en parasieten. Monk vooral werkte complexe
akkoordenreeksen en vreemde melodieën uit om de naäpers af te schudden. De
melodische kenmerken van de frasering bij Parker, Gillespie en Miles Davis werden
elders reeds besproken. De hedendaagse promotors kennen echter meer waarde toe
aan de perfecte expositie van de melodie dan hun voorgangers, ofwel om er tijdens
de improvisatie aan vast te klampen - zoals Rollins dikwijls in het album ‘The Bridge’
-, ofwel uit belangstelling voor de pure klank, hetzij als uiterste verdichting van de
melodie, hetzij als overrompeling ervan tijdens de improvisatie (Coltrane in
‘Greensleeves’ en ander folkloristisch materiaal). De interpretatie evolueert dus vaak
van verzorgde melodie naar ‘mélodie pure’ (in de zin van ‘poésie pure’). Maar sloeg
Monk ook al geen bevreemdende melodieën stuk om nieuwe, nog meer mysterieuze
melodieën te scheppen in zijn improvisaties? Of Coltranes voorliefde voor
folkloristische liederen en Oosters aandoende melodieën een doorgangsstadium is,
dient afgewacht. In elk geval bezit de huidige avantgarde één weergaloos melodist,
een rascomponist, een spontane, een naïeve: Ornette Colemasn. De betwiste altoïst
van de plastic era schreef ten minste reeds één prachtig thema, ‘Lonely Woman’
(met Don Cherry (tp), Ed. Blackwell (drs) en Charlie Haden (b) in ‘The Shape of
Jazz to come’), waarvan John Lewis dadelijk de draagwijdte begreep en het bewerkte
voor het M.J.Q.
De behandeling van het sonoor materiaal wordt in jazz rechtstreeks bepaald door
de persoonlijkheid van de musicus. Vibrato, inflexie, timbre, inzet van de solo en
gebruik van de verschillende registers zijn zovele mogelijkheden, waarin de
psychische wereld van het subject kan uitgedrukt worden. Juist de vrijheden die de
jazzmusicus zich op dit gebied veroorlooft, worden door de klassiek georiënteerde
liefhebbers niet op prijs gesteld. Het expressionistisch karakter van de jazzinterpretatie
schokt hen te fel, omdat zij niet begrijpen dat voor de jazzinterpreet die de directe
expressie van de psyche in het moment nastreeft, de filter van de tijd in het creatief
proces niet kan fungeren. De emotie is in de jazzinterpretatie van hevige directheid,
omdat het instrument het onmiddellijk verlengstuk is van de persoonlijkheid van de
musicus. De authentieke jazzmusicus kan muziek van zeer slechte smaak spelen,
maar hij kan moeilijk bedriegen of oneerlijk zijn. Veel meer dan voor de voorgaande
factoren - harmonie, ritme en melodie - dringt zich hier een individuele beoordeling
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belang wordt gehecht aan het acidisme van Parker dan aan de effen, zachte sonoriteit
van de coolblazers, Miles Davis in het bijzonder. Een algemene navolging van deze
laatste zou immers geen zin hebben, daar de expressie van de sublimiteit en de
absolute eenzaamheid, niettegenstaande de algemene toepasselijkheid, niet de
sensibiliteit van de meeste jazzmusici dekt. Voornamelijk Eric Dolphy en Ornette
Coleman hebben de zuurtegraad in de expressie sterk verhoogd. Coleman tracht zelfs
door het gebruik van een plastic saxofoon de metaalresonantie van de legering uit te
schakelen.
Voor hem bezit de alto met het plastic lichaam de pure sonoriteit. Het instrument
klinkt mat, het doet versleten of gebarsten aan. Eric Dolphy op zijn beurt is erin
geslaagd op de basklarinet de kreet van het gepijnigd dier te vertolken. De persoonlijke
keuze en plaatsing van het riet en de keuze van het mondstuk stellen de musicus in
de mogelijkheid de gewenste sonoriteit gemakkelijker te bereiken. Bij de opname
ligt het lot van de sonoriteit nochtans volledig in de handen van de geluidsingenieur,
daar hij met één druk op de knop de persoonlijkheid van de musicus kan wegvegen.
In de richting van Dolphy werkt eveneens Oliver Nelson, een emotievolle honk-blazer,
van wie de sonoriteit traditierevolte in de blues het zuiverst uitdrukt. Bij John Coltrane
dient er onderscheid gemaakt tussen de totale sonoriteit van het quartet of quintet,
dit medium voor magische en ambivalente krachten, en de tenorsonoriteit,
metaalachtig, mannelijk en strak ten gevolge van het zeer smal mondstuk en de
plaatsing van het riet.
Wayne Shorter en Booker Ervin beoefenen een analoge sonoriteit die in feite tegen
de conventionele opvattingen over de tenorsaxofoon indruist. Speciale aandacht
verdient het klankpalet van de Charlie Mingus Jazz Workshop. Mingus zoals Ellington
speelt orkest. Boordevol complexen, waarin agressiviteit en tederheid elkaar onder
de voet lopen, beoogt Mingus een schokwerking door de spontane, collectieve
improvisatie. Er is geen jazzmusicus die de psychische mogelijkheden van het oude
New Orleansidioom zo raak heeft getransponeerd in de moderne jazz en daarmee de
polyfonie in eer heeft hersteld. Mingus streeft naar de uitdrukking van de extase, de
hysterie (‘Lock 'em up’, ‘All the things you could be now if Sigmund Freud's wife
was your mother’), euforie (‘Prayer for passive resistance’), religieuze verlichting
(‘Wednesday night prayer meeting’, ‘Slop’, ‘Better git it in your soul’). Het is de
zuiverste muzikale psychoanalyse. De sonoriteit is bijgevolg afgestemd op de
emotionaliteit. Indien ik hieraan toevoeg dat Eric Dolphy en Booker Ervin leden van
de Jazz Workshop geweest zijn, kan de spanning tijdens een Mingusinterpretatie
reeds voorvoeld worden.
Blijft nu de vraag of de bevolking van het huidig jazzpodium in vaste groepen kan
ingedeeld worden. In alle extremiteit toegepast is deze vraag absurd, maar bepaalde
tendenties tekenen zich toch af. Het is iedereen duidelijk dat Dolphy dichter bij
Ornette Coleman staat dan bij Brubeck, en Brubeck dichter bij Shearing dan bij het
M.J.Q. Op die manier tekenen zich een tiental tendenties af (waarom geen twintig?)
die niets van een gesloten systeem hebben, maar de variatie binnen het jazzspectrum
bewijzen. Men mag b.v. niet vergeten dat er buiten de experimentators een creatieve
groep van moderne jazzmusici zonder revolutionaire pretentie werkzaam is, die door
hun solied vakmanschap en hun synthetische aanleg boven het plagiaat en de
navolging uitstijgen: de combo's van Harold Land en Red Mitchell, Art Farmer en
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Benny Golson, Milt Jackson en Hank Jones, de Montgomery's, Johnny Griffin en
Charlie Rouse behoren tot dit type.
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Het is juist dank zij de fysische aanwezigheid van deze musici, dank zij de vaste
grond die zij onder de voeten houden dat de enkele durvers hun capriolen kunnen
wagen. Indien 90% van de jazzclubs ter wereld hun deuren sluiten, is het niet zo
zeker dat de blijvende 10% bevolkt zal worden door ruitentikkers. Deze eerlijke
vaklui zijn mij zelfs sympathieker dan de profiteurs van een succesprocédé, type
Cannonball Adderley, Mulligan, Brubeck, Shearing. Speciale aandacht verdient het
werk van slagwerker Max Roach die zijn laatste albums, ‘We insist! Freedom now
suite’ en ‘Percussion bitter sweet’ in het teken van het rassenprobleem plaatste.
Verontrustend echter is het feit dat gewilde sociale en politieke tendenties de
esthetische kwaliteiten van het oeuvre bedreigen. Vooral ‘Percussion bitter sweet’
is gestoffeerd met onfrisse, intellectualistisch doorwrochte themata zonder evenwicht
tussen de ritmische kwaliteiten en de melodische opbouw. Er is overvloed van
dissonanten. Alles stotend, boksend, veel percussie, interval op trommen, knap,
uitermate knap, progressief op ritmisch gebied (zoals ‘Men from South Africa’ in
6/8 en 7/4), revolterend maar niet ontroerend. De zuivere ontroering breekt echter
door in de sequentie met de recitante en vocaliste Abbey Lincoln. De menselijke
stem maakt in een paar ogenblikken veel intellectualistische effecten van Max Roach
overbodig. Hoe lovenswaardig deze pogingen ook mogen zijn, de politiek ep de
kunst blijven onverenigbaar. Een individualist als Miles Davis gelukt erin zijn oeuvre
boven het niveau van de sociale tendentie te houden, alhoewel zijn privé-bestaan
behekst wordt door de rassendiscriminatie. Tot het Davistype behoren eveneens
Sonny Rollins en Gil Evans, cultivators van de sensibiliteit en de nuancering. Blijven
ten slotte de avantgardisten: de naïeve (Ornette Coleman), de constructivisten (type
Thelonious Monk en Cecil Taylor), de filosoof van het Lydisch concept (George
Russell), de magiërs (type Coltrane, Mc Coy Tyner, Elvin Jones), de Freudianen
(type Mingus en de Jazz Workshop-leden Booker Ervin, Eric Dolphy en vooral
Dannie Richmond) en ten slotte de ‘muilezels’ van de third stream music die hetzelfde
papje verwoed blijven voortroeren (type John Lewis, Gunther Schuller). De
challengers van het ogenblik dienen wat nader toegelicht, in het bijzonder dan John
Coltrane.
Het oeuvre van John Coltrane kan chronologisch voorlopig ingedeeld worden in
twee periodes waartussen een moment van overgang. Tot 1959 werkte hij mee als
sideman aan opnamen van Miles Davis (o.a. aan de magistrale Prestigesessies
‘Workin', Relaxin', Steamin', Cookin' with the Miles Davis Quintet’ evenals aan
‘Milestones’ en ‘Kind of Blue’) en hij trad ook op met Thelonious Monk. Tussen
1957 en 1959 zonder daarom een vaste groep te leiden registreerde hij onder eigen
naam ‘Traneing in’, ‘Coltrane/Prestige’, ‘Mainsteam 1958’, ‘High Pressure’, ‘Settin’
the Pace', ‘Soultrane’, ‘Blue Train’, ‘Lush Life’. Een juiste chronologische volgorde
is voorlopig onmogelijk, daar albums met vertraging worden gepubliceerd en data
ontbreken. Maar het is duidelijk dat met ‘Giant Steps’ en enkele maanden later met
‘Coltrane Jazz’ een overgangstijd zich voltrok. De nieuwe kenmerken van de
Coltranevisie braken dan definitief door in ‘My favorite Things’, ‘Coltrane Live at
the Village Vanguard’, ‘Africa Brass’, ‘Olé’, ‘Coltrane’ en ‘Coltrane plays the blues’.
Zita Carno heeft in een ontleding van Coltranes stijl gewezen op het exemplaristisch
karakter van ‘Blue Train’, een bluesthema van verheven, mysterieuze schoonheid,
‘dat bijna gelijkt op een bovennatuurlijke zang. Deze blues met Lee Morgan (tp),
Curtis Fuller (tb), Kenny Drew (p), Paul Chambers (b)

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

11
en Philly Joe Jones (drs) heeft een synthetisch karakter en kan als voorbeeld gesteld
worden van Coltranes stijl voor ‘Giant Steps’. Een vergeestelijkt thema, evenwichtig,
rustig, een solo vanuit één noot opgebouwd, voorafschaduwing van de harmonische
en technische complexiteit, een heldere, krachtige sonoriteit, emotioneel geladen,
ook in het hoog register. Indien Coltrane een ‘hard drive’- of ‘hard
bop’-vertegenwoordiger is en bij iedere intrede de ritmische sectie onder zijn druk
verstrakt, dan munt hij toch ook uit in de ballade door de zuiverheid van de lyriek
die toch ergens aan de oppervlakte komt. Over ongeveer alle albums liggen
voorbeelden verspreid, ik verkies ‘Lush Life’ van 10 Januari 1959, waarin Coltrane
gediend wordt door het uitzonderlijk mooi thema van Billy Strayhorn. Alles verloopt
maatvol, proportioneel, klassiek, de moeilijke akkoorden worden alleen door Coltrane
soepel, organisch verwerkt, de tempiwisselingen laten de solist toe de emotie te
doseren. De chorussen van Donald Byrd gaat men zonder aandacht voorbij zozeer
werkt de prestatie van de tenorist na.
In deze eerste reeks albums wisselden de medespelers af, alhoewel Red Garland,
Art Taylor en Paul Chambers regelmatig voor de begeleiding instonden, soms afgelost
door George Joyner, Earl May, Al Heath en Louis Hayes. Donald Byrd kreeg in
quintet de andere blazersrol toegewezen. Coltrane perfectioneerde in deze periode
zijn monsterachtige techniek en dreef zijn studie van de akkoorden tot het uiterste.
Een verblijf bij Monk werkte dit nog in de hand. Stortvloeden van 32-ste noten braken
los, het gebeurde dat door de snelheid de noten niet duidelijk meer gevormd werden
en ganse ‘sheets of sound’, ‘nappes de sons’ vrijkwamen. Aan Coltrane werd zinloos
toonladdertje oefenen verweten. Deze ogenblikken werden als irrationeel tijdvulsel
of als woedeventiel doodgeverfd. In feite wist Coltrane zeer goed wat hij wou en
wat hij deed. Deze stortvloeden verzwaarden wel ten zeerste de discursieve lijn van
de soli, want zij bleven een lyrische versiering, een substitutie van het thema. Er
moest een ogenblik komen dat ofwel het kader ofwel de improvisatorische methode
gewijzigd werd. Een perspectief vond Coltrane door nieuwe oefeningen in verticale
zin, het isochronisch spelen van verscheidene noten zoals op een piano een akkoord
wordt aangeslagen. Hij werkte gedurende maanden aan het experiment, oefende een
nieuwe vingerzetting en bekbehandeling in en gaf het ten slotte op. In dit
overgangsstadium werden ‘Giant Steps’ en ‘Coltrane Jazz’ geregistreerd. Het titelstuk
van het eerste album valt op door de complexiteit van het harmonisch kader, in het
tweede volgens mij rijkere album (men denke aan het kleinood ‘Like Sonny’) werden
de verticale, isochronische effecten in ‘Harmonique’ en ‘I'll wait and pray’ verwerkt.
Verder kon Coltrane harmonisch op de tenorsaxofoon niet gaan, zolang hij de
akkoordenreeksen bewaarde. In ‘Giant Steps’ was de bezetting: Tommy Flanagan
(p), Paul Chambers (b), Art Taylor (drs), in het stuk ‘Naima’ werden de piano en de
bas bespeeld door Wynton Kelly en Jimmy Cobb. Men stelt vast dat Coltrane tot dan
in vele gevallen beroep deed op ritme-musici uit de groepen van Miles Davis. In
‘Coltrane Jazz’ wordt hij opnieuw begeleid door Kelly, Chambers, Cobb op één stuk
na, ‘Village Blues’, waarin plotseling de geestverwanten Mc Coy Tyner (p), Steve
Davis (b) - later opgevolgd door Art Davis, Reggie Workman en Jimmy Garrison en Elvin Jones (drs) verschijnen. Ik meen dat hier de beslissing is gevallen. Met de
eersten kon Coltrane zich uitstekend individueel uitdrukken, met de laatsten leefde,
ademde en dacht hij. Coltrane had de bezetting voor zijn quintet of
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quartet gevonden. Tyner en Elvin Jones schiepen de typische sfeer van het
Coltranequartet. Geïnspireerd door de free jazz van Ornette Coleman, onder de indruk
van de ritmische potentie van Elvin Jones in de 3/4- en 6/8-maten, bepaald door de
klankkleur en de techniek van de sopraansaxofoon en bevrijd van de akkoordenreeksen
door het gebruik van modi, werd het oeuvre van Coltrane verrijkt en kwam hij dichter
bij het doel dat hij zich onbewust had gesteld: een zuiverheid analoog aan deze van
Miles Davis.
De albums ‘My favorite Things’, ‘Coltrane live at the Village Vanguard’, ‘Olé’,
‘Africa Brass’, ‘Coltrane’ en ‘Coltrane joue le blues’ volgden snel op elkaar, het
tweede en derde in de reeks met Dolphy en/of Freddie Hubbard als blazers, het vierde
een eerste orkestrale transpositie van de in quartet gerealiseerde ideeën. Noch Dolphy
noch Hubbard behoorde organisch tot het quartet, de toetreding van Dolphy was puur
toeval (werkloosheid). Indien Coltrane gelukkig was zijn vriend als sideman aan te
werven om een tweede stem aan zijn ensemble toe te voegen, de barok, de
antisonoriteit en de andere muzikale instelling van Dolphy hebben ‘Spiritual’ en
‘Olé’ ontsierd. Anders is het gesteld met de aanwerving van twee bassen in ‘Africa
Brass’ en ‘Olé’.
Sedert ‘My favorite Things’ is de sopraansax het passionerend instrument van
Coltrane. Het is zeer geschikt voor op zichzelf staande sonore gulpen, voor een
insulaire uitwerking van ideeën, voor het ontwerpen van absolute klankgehelen en
leent zich minder tot een discursieve bouw van de solo. Met thematisch eenvoudig
materiaal - folkloristische liederen en de toepassing van modi - heeft Coltrane een
statisme, analoog aan de synthese van Miles Davis, de pure toon, nagestreefd. Hij
benaderde hetzelfde doel langs de andere pool: de insulaire hoge trillers en dalingen
met gelijkblijvende dominerende noot (Coltrane:
si-re-si-re-kruis-si-mi-si-fa-si-fa-kruis-si-fa-si-mi-si-mi-bemol-si-re; Davis: si-si),
de guirlande, het vuurwerk van het moment, de complexe reeksen sonore potenties.
In zijn statisme blijft Coltrane dynamischer dan Miles Davis. Coltrane had vanaf zijn
debuut een voorliefde voor de stijgende frase, voor het hoge register, voor
holler-motieven. De kreet is nu een klankenplas geworden, een sonore waarde op
zichzelf. De bezetenheid waarmee binnen een klein veld de klank geëxploiteerd
wordt, krijgt het karakter van een bezwering. Coltrane is een magiër van het absoluut
sonore. Daar de discursieve bouw, de dialectiek van de chorus werd opgegeven, zou
kunnen vooropgezet worden dat de improvisaties van Coltrane de romantische open
vorm krijgen. Inderdaad, de uitvoeringen worden zeer lang - Coltrane improviseerde
te Chicago 80 minuten op ‘So What’ - en nemen een einde als de solist de fysische
uitputting nabij is. Ik meen echter dat de methode van Coltrane eerder klassiek dan
romantisch is. Zijn klankeneilanden liggen gesloten in de ritmische oceaan. Coltrane
beoefent het fragmentaire bewust, het is doel op zichzelf en verklaart op zijn manier
het Nietzscheaans begrip ‘Artistik’ dat van de kunstenaar een momentele schittering
van de fragmenten, een fonkeling van de scherven vergt, omdat het fenotype
onhistorisch, verticaal is ingesteld. Paul Valéry, T.S. Eliot, G. Benn hebben een
analoog fragmentarisme in hun poëzie uitgedrukt. Achter deze methode woelt niet
de honger naar de blauwe Novalisbloem, er is berusting, inzicht van de begrenzing,
maat en evenwicht. Verklaarde Coltrane zelf: ‘Ziehier hoe ik speel: ik vertrek van
een punt en ga zover mogelijk. Maar ongelukkig gebeurt het mij nooit dat ik mijn
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ontdekken’. Dat is taal van een klassieke geest die wel openstaat voor het experiment
en de verrassing, maar niet buiten zijn stabiel evenwicht geraakt. De resultaten van
deze nieuwe inzichten kan men beluisteren in ‘My favorite Things’, ‘Everytime we
say goodbye’, ‘Greensleeves’, ‘The Inch Worm’, ¾- en 6/8-composities met Coltrane
op soprano. De vroegere kenmerken blijven bestaan in de tenoruitvoeringen, de
complexiteit bij voorbeeld in ‘Out of this World’, het balladeske in ‘Aisha’, een werk
dat in alle anthologieën mag fungeren, het streven naar strengheid door hervorming
van de melodie in dienst van de harmonie in ‘But not for me’ of ‘Summertime’ (in
de zevende maat wordt de klassieke mi nu mi-bemol; men kan een melodie verrijken
op basis van akkoorden, men kan echter een melodie hervormen om bepaalde
akkoorden te doen uitspringen). Op orkestraal niveau werd in ‘Africa’ gestreefd naar
een bepaalde klankkleur, een sonore achtergrond, een atmosfeer.
Zo verschijnt dus Coltrane vandaag als de man die door de demoon niet kan
overwonnen worden, als de geniale vakman die telkens opnieuw van nul begint, zijn
krassen trekt in de harde steen van het muzikaal gebergte op zoek naar een primitieve,
pure lyriek. Er is voor mij in dit oeuvre geen spoor van delirium, irrationalisme,
barok of verbalisme. Al het materiaal gaat door de filter van een strenge, zelf-kritische,
evenwichtige geest, die in de onirische, hypnotiserende atmosfeer onder de
obsederende druk van de ritmen slechts zelden toegeeft aan de automatismen van de
psychische structuur. Coltrane heeft tijd nodig zich te controleren, te ondervragen,
te oefenen. ‘I must practice’, de formule van de vakman. Zijn groei is organisch,
garantie voor een groot kunstenaarschap dat voorlopig zijn toppunt bereikte in het
reeds geciteerde ‘Greensleeves’ en het facinerende, bevreemdende ‘Tunji (Toon-gee)’,
expressie van het mannelijk evenwicht, en beide interpretaties die wij aan de precieuze
lijst van moderne jazzmeesterwerken - ‘Brilliant Corners’ (Monk), ‘Django’,
‘Pyramid’ (Modern Jazz Quartet), ‘Freddie Freeloader’ (Miles Davis) en ‘Blues for
Pablo’ (Davis en Gil Evans) - toevoegen.

Eindnoten:
* Zoals voorzien drongen zich bij herlezing nog een aantal namen op: Tommy Turrentine (t),
Stanley Turrentine, Clifford Jordan, Roland Kirk, Bill Barron (ts), Julian Priester (tb), Mal
Waldron (p), Al Francis (vibes), Frankie Dunlop, Billy Higgins, Pete Laroca (drs), Steve Davis,
Art Davis, Reggie Workman, Charlie Haden, Ron Carter (b).
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cornelis bastiaan vaandrager
made in rotterdam
(Hemel en hel)
De stad is beide: hemel en hel (Mumford).
Een verhouding met een getrouwde vrouw idem (Vaandrager).
Laat staan
een verhouding met een getrouwde vrouw
in een stad.

(I remember Anna)
De de Vliegerstraat is een straat
waar ik zelden of nooit iets te zoeken heb.
Ik rij er langs, dat is alles.
Ik rij er regelmatig langs, dat is een feit,
en altijd moet ik even denken
aan Johanna F. Vrugt
en het benedenhuis op nr 50 a.
Ik ben er 1,
hooguit 2 keer geweest.
Het stierf er van de katten.
Ze lag altijd in bed
of op een divan onder de dekens.
Ze was altijd ontzettend hartelijk.
Ik vond haar ontzettend lelijk en ontzettend aardig.
Maar laten we eerlijk zijn:
schrijven kon ze niet.
Deze welgemeende regels
schoten me te binnen
onder het genot van een kopje espresso in de Bijenkorf.
Ik heb geen pen en papier bij me.
Ik ben speciaal voor Anna Blaman
overgestoken naar het postkantoor.
De ballpen is eigendom van de P.T.T.
Op een van de lessenaars
ligt een zakje van de HEMA.
Ik scheur het open
en vul het met mijn hanepoten.
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(De wet)
Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) is,
u moet het weten,
‘ontwerper van Neerlands grondwet,
voorstander van vrijen handel,
trouw aan Nederland en Oranje’.*
Deze Gijsbert Karel van Hogendorp
zat eerst in de tuin van onze sociëteit.
Onze sociëteit is al lang gesloten
door een geintje met de politie.
Gijsbert Karel van Hogendorp is weggepromoveerd
naar de Beurstrappen.
Snotapen klimmen op zijn schoot.
Doorzakkers pissen op tegen hem
en tegen de grondwet van 1814.

(De wet 2)
En passant
amuseer ik mij.
Soms
knijp ik 'm als een ouwe dief.

*

Muurreliëf naast het beeld.

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

17

(Reclame)
Het is, als ik het goed heb,
vijf jaar geleden.
Ik kreeg de opdracht een tekst te schrijven
voor de V.V.D.
Ik weigerde en argumenteerde
met een vage theorie over ‘principes’.
Ik vraag me af wat ik nu zou doen.
Ik zou het waarschijnlijk doen.
Een politieke partij is ook een product.
Ik zou het doen.
Voor de V.V.D.
Maar ook voor de Partij van de Arbeid
en hoe ze verder mogen heten.
Maar ze moeten wel goed betalen.

(Gelukkige dagen)
Gisteravond naar Beckett geweest.
Dat gaf te denken.
Als je uren tot aan je oren
in een moeilijke materie zit,
is een pauze geen luxe.
Om kwart voor elf stonden we weer op straat.
Tot vier uur doorgezakt
en met een taxi naar huis.
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(In de espressobar)
Kind: ‘Wie was die meneer?’
Moeder: ‘Die meneer kent mammie nog van vroeger,
toen mammie nog niet getrouwd was’

(In het warenhuis)
Verkoopster: ‘Zal ik het prijsje er af halen?’
Klant: ‘Nee, laat u het prijsje er maar opzitten’

(In de lunchroom)
Kind: ‘Waarom maken ze van die hoge gebouwen?’
Oma: ‘Dat vinden de mensen mooi, kind’
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(Vormgeving 2)
Ik zie poëzie
als een vorm onder vormen,
een ding onder dingen.

(Poetry in motion)
Allicht,
ook de poëzie moet bewegen,
het is immers een en al beweging?

(Writers at work 2)
Zelfs de Heilige Theresia zei:
ik bid beter
in een comfortabele omgeving.

Opmerkingen
(Gelukkige dagen) verscheen eerder in het Algemeen Dagblad en is opgedragen aan
Andrea Domburg en Ferdi Posthuma de Boer. (I remember Anna) is opgedragen aan
Cees Buddingh'. Het eerste gedicht over (Vormgeving) staat in Gard Sivik 27. Het
eerste gedicht over (Writers at Work) staat in mijn bundel Met Andere Ogen (uitgave
Heijnis/Zaandijk, 1961).
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over het lijk van de renaissance
armando
‘Een ware ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld die van een plant uitgroeiend
van een sprietje tot een vertakt organisme, vertoont in iedere phase het
beeld van alle vorige phasen: het totaalbeeld wordt gecompliceerder. Het
culturele proces van onze samenleving daarentegen vertoont in iedere
phase een vernietiging van de vorige, en gaat steeds naar steeds grotere
vereenvoudiging.’
Constant in Reflex II.
Het werk van de schilder Jan van Eyck († 1441) beschouwt men als het magistrale
begin van de (Noordelijke) Renaissance. Top van zijn oeuvre: ‘De Aanbidding van
het Lam’ (St. Bavo, Gent). Dit altaarstuk bevat alle elementen, die in latere jaren en
eeuwen geïsoleerd zullen worden en een eigen, autonoom bestaan zullen gaan leiden:
het portret, het landschap, het stilleven.
De kunst van de 20e eeuw, de ‘moderne kunst’, bracht verdere autonomiseringen
uit voorgaande genres: het gebaar, de penseelstreek (‘der Maler malt das Malen’),
de vlek. Verdere autonomiseringen zijn niet mogelijk. Het einde van de Renaissance.
De polariteit tussen het Apollinische en het Dionysische, scheef dr. H.L.C. Jaffé, is
een renaissancistisch principe. Eenvoudig gesteld: het dualisme verstand-gevoel deelt
de geschiedenis van de renaissancistische conceptie onverbiddelijk in tweeën.
Voorbeelden: Vermeer-Rembrandt (17e eeuw), Ingres-Delacroix (19e eeuw),
Cezanne-van Gogh (eind 19e eeuw, begin van de ‘moderne kunst’),
Mondriaan-Soutine (20e eeuw).
Constant in Reflex II: ‘De kunst van Mondriaan berust op hetzelfde aestetische
beginsel als de kunst van Leonardo da Vinci, maar tot het uiterste vereenvoudigd’.
Pas na de expressionistische revival na de oorlog (Cobra) werden de twee lijnen
konsekwent doorgetrokken en samengebracht (De Nieuwe Tendenzen, gebundeld
in de Nulbeweging).
De dood van het Dionysische principe. De actionpaintings van Pollock (‘Jack the
Dripper’) en Matthieu (autonomisering van het gebaar en de vlek) brachten de uiterste
konsekwentie van het Dionysische principe. Er is geen principieel verschil tussen
een vergroot fragment van Van Gogh en een Appel: autonomisering.
De monochromen van Yves Klein (blauw, rood, goud, welbewust geïnspireerd op
de vroeg-Renaissancisten: autonomisering) staan op het eind van de Apollinische
lijn. Laatste polariteit dus: Yves Klein's monochromenaction painting, abstract
expressionisme en Cobra-beweging.
Het einde van de Renaissance.
Yves Klein, onderschat voorloper, deed meer. Zijn schilderen met naakten was een
absurdering van de action-painting, een reactie op de lijfelijkheid van de actionpainter.
Hij dirigeerde.
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vorige stroming. Een reactie met verwijten dus. Maar die verwijten slaan altijd op
de excessen, de zwakke plekken van die vorige stroming. Tinguely, die met zijn
‘metamatic’ (machine die écriture automatique voortbrengt) ook de action-painting
ironiseerde, bewees niets. Het tachisme van de machine is een slecht voorbeeld van
tachisme. Elke spanning, elke gevoeligheid ontbreekt, maar wel is zijn machine als
fenomeen het teken van de seniliteit van een stroming, ondanks dat het dus zijn
werkelijke doel, nl. de hand door een machine vervangen, voorbijschiet. Als een
avantgardist zo'n daad stelt, is de tijd rijp voor vernieuwing.
Bewogen Beweging? De beweging is een typisch 20ste eeuws beeldend fenomeen.
De futuristen suggereerden de beweging nog met schilderkunstige middelen. Marcel
Duchamp exposeerde als eerste werkelijke beweging: het fietswiel. De ‘Bewogen
Beweging’ is natuurlijk geen nieuwe stroming. Het is een autonomisering. Maar de
tot nu toe gerealiseerde ‘B.B.’ maakt een armetierige indruk met zijn spitsvondige,
maar armzalige mechaniekjes. Het ideale kunstwerk van een B.B.-tentoonstelling:
een plant, een mierenhoop, de zee.
Ook de geautonomiseerde beweging is een bijdrage tot de eindfase van de
Renaissancistische conceptie.
Einde van de Renaissance. Begin van wat men voorlopig noemt ‘Het Nieuw
Realisme’. Voor het eerst in de kunstgeschiedenis levert de kunstenaar geen
commentaar op de werkelijkheid. Hij interpreteert niet. Hij aanvaardt de werkelijkheid.
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armando
september in de trein
(15.9.63)
-

wat is het stil, hè.
nou.
je kan merken dat de vacanties afgelopen zijn.
ja, dat is geweest. niemand is meer met vacantie.
een paar nog hier en daar.
d'r zijn er nog een paar met vacantie, maar de meesten niet.
nee, voor de meesten is het afgelopen.
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(15.9.63)
-

wat slingert dit rijtuig, hè.
nou.
je kan merken dat het het laatste is.
ja.
ja, d'r zit niks meer achter, hè.
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(16.9.63)
voor verhagen
die?
daar is het heel tragisch mee.
die heeft z'n eigen aan de gaskraan gelegen
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(18.9.63)
voor vaandrager
- dat is zo grappig als je Rotterdam binnenkomt, je ziet allemaal steigers en
bouwwerken.
- ja.
- misschen dat een volgende generatie het heel gewoon vindt wat er nu gebouwd
wordt.
- nou, ik geef de voorkeur aan dat knusse.
- hihihi
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(20.9.63)
-

oh het is hier verboden te roken.
verboden te roken? ja, verboden te roken.
ja, het is nu eenmaal verboden, hè.
er is anders elders nog plaats genoeg.
nou ja, ik zit nou eenmaal.
da's waar.
als ik zit dan zit ik.
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rené gysen
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anoniem 20ste eeuw
Pierre Klossowski
De herroeping van het Edikt van Nantes
Inleiding
Récit noemt Pierre Klossowski zijn boek, en het woordenboek vertaalt dit zowel door
vertelling, verhaal, als door verslag, bericht. ‘De Herroeping van het Edikt van Nantes’
is een verhaal-bericht. ‘Ziet dan, hoe gij hoort; want zoo wie heeft, dien zal gegeven
worden; en zoo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen
worden.’ (Lukas, VIII, 18), het motto dat aan het boek werd meegegeven.
‘... want, opdat iets ook maar zou kunnen dienen als beeld voor iets anders, is het
nodig dat het heeft opgehouden voor zichzelf te bestaan’, schrijft hij in een ander
boek. De verschillende aspekten van La Révocation de L'Edit de Nantes bestaan eerst
voor zichzelf, maar in tweede instantie duiden ze elkaar, zijn ze elkaar. De
verschillende fenomenen in het boek zijn de uitdrukking van een door een zelfde
complex van vormende krachten opgebouwde realiteit. Voor zichzelf zijn de
verschillende thema's de volgende: het katolicisme versus het protestantisme,
solecisme en fetichisme, historische en politieke zinspelingen, de psychologische en
sociale tegenstellingen van man en vrouw, de erotische obsessies, de ontwikkeling
van situatie en personages, de feitelijke en fantastische verschijning van personen,
namen, gebeurtenissen, tonelen. Al deze thema's tonen dan nog eens elkaar aan.
Naar de vorm is het een opeenvolging van dagboeknotitie's, afwisselend van
Roberte en Octave, en op die wijze een dialoog, de konfrontatie van twee standpunten,
de uitdrukking van een dualisme. Het edikt van Nantes, afgekondigd door Henri IV,
stond aan de protestanten de uitoefening van de calvinistische eredienst toe - behalve
te Parijs en aan het Hof - en kende nog enkele andere rechten toe. Maar Louis XIV
schafte deze rechten een voor een af en herriep tenslotte het Edikt, wat de uitwijking
van vele protestanten ten gevolge had.
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Pierre Klossowski
Geboren op 9 augustus 1905 te Parijs. Secundaire studies op het college te Genève
en het lyceum Janson-de-Sailly. De jaren van zijn puberteit en als jongeman in de
intieme kring van Rilke en Gide.
In 1928 publiceert hij in medewerking met Pierre Jean Jouve: de Poèmes de la Folie
van Hölderlin. Vanaf 1934-35: begint te werken aan zijn studies over Marquis de
Sade. Rond dezelfde tijd sluit hij vriendschap met Georges Bataille en Maurice Heine.
Begint in 1939 scholastiek en theologie te studeren aan het Collège Dominicain de
Saint-Maximin, zet deze studies voort op de Katolieke Faculteiten van Lyon en Parijs.
Kent daarna een religieuze crisis bij kontakt met zijn vrienden die actief zijn in het
Verzet.
Gehuwd sinds 1947, publiceert hij het zelfde jaar nog zijn eerste boek: Sade mon
prochain, bij de Editions du Seuil. Tussen 1948-50, medewerking aan Temps
Modernes. In 1950: een relaas (‘récit’): La Vocation suspendue, bij de Editions
Gallimard. In 1954: een roman in dialoogvorm bij de Editions de Minuit: Roberte
ce soir. In 1956: Le Bain de Diane, bij de Editions Jean-Jacques Pauvert. Hij hervat
het thema van Roberte ce soir en publiceert: La Révocation de l'Edit de Nantes bij
de Editions de Minuit, 1959. Twee latere publikaties: Le Souffleur bij Editions
Jean-Jacques Pauvert, 1960, en Un si funeste désir bij Editions Gallimard.
Commentaren en vertalingen: het Journal intime van Franz Kafka (Grasset, 1946),
de Méditations Bibliques, gevolgd door een keuze uit de brieven van J.G. Hamann,
bij Editions de Minuit, 1949. Inleiding en vertaling van de Gaya Scienza van Nietzsche
(Club Français du Livre, 1956) en La Vie des Douze César van Suetonius (Club
Français du Livre, 1959). Hij is bezig aan de vertaling van l'Enéide van Virgilius,
en een heruitgave van Un Prêtre Marié van Barbey d'Aurevilly (verschijnen eveneens
bij de Club Français du Livre). Een vertaling van het Journal van Paul Klee verscheen
in 1959 bij Grasset.
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Roberte begint na tien jaar onderbreking opnieuw een dagboek en knoopt daarmee
weer aan met een oude gewoonte: het vrije onderzoek. In naam van een persoonlijk,
maar waarachtig kristendom, veroordeelt ze de verering van het beeld en de naam
van God, maar ook ‘een goedheid, een rechtvaardigheid, een waarheid die
onveranderlijk is, de ergste van alle afgoderijen’. Haar houding is te kenschetsen als
een voortgezette beeldstormerij, een absoluut en nieuw protestantisme van de 20e
eeuw, een vrijzinnig en atheïstisch kristendom. Octave, haar heel wat oudere
echtgenoot, neemt een volstrekt tegengesteld standpunt in. Ver van een beeldstormer
te zijn, is hij de bezitter van een verzameling schilderijen van een negentiendeeeuwse
schilder Tonnerre, waarmee hij zeer ingenomen is. Deze schilder heeft een voorliefde
voor een vrouwentype uit de tweede helft van de vorige eeuw, een fatsoenlijker,
klassieker genre dan de geïndustrialiseerde schoonheid van de vamp-vedette en de
pin-up, en van de exotische vrouw; een zekere austeriteit die - ‘voilà qui importe’ uitbundiger charmes verbergt. De suggestiviteit is te danken aan de kunst om een
opgeschort gebaar (geste en suspense) weer te geven. Tableaux vivants. Tableaux
vivants, geliefd vermaak in de burgersalons van de vorige eeuw, trachtten omgekeerd
beroemde scènes van schilderijen te reproduceren. Maar het ging niet om de imitatie
van de kunst door het leven. De nagestreefde emotie was die van het leven dat zichzelf
bekijkt als een spektakel van opgeschort leven. Kortom, Octave houdt van het in een
verstard beeld uit het verleden tot stilstand gekomen leven. Want dit beeld is niet
alleen zijn eigen starheid, het is ook suggestie, aankondiging van een gebeurtenis,
zoals de donder (le tonnerre) het onweer aankondigt. Het is dus dubbelzinnig, in
tegenstelling tot Roberte's waarachtigheid. ‘Sommigen denken dat er ook een
solecisme is, telkens wanneer men door een beweging van het hoofd of van de hand
het tegengestelde laat verstaan van wat men zegt’. Dit citaat van Quintilianus is de
zinspreuk van Octave's ‘beredeneerde catalogus van zijn schilderijenverzameling’.
Roberte zou zich willen ontrukken aan haar ‘romeinse impressies’. Ze herinnert
zich een vreemd avontuur van tien jaar vroeger, in het najaar van 1944, te Rome. Op
een avond gaat ze de duisternis van een kapel binnen, in blijde en angstige
verwachting van wat komen gaat, als een verliefde vrouw die in het donker haar
minnaar tegemoet treedt. Deze heerlijke emotie wordt echter teruggedrongen, omdat
ze zich heeft voorgenomen een bepaald gebaar te maken. Ze heeft een korte aarzeling,
wordt zich daarvan bewust en zet door. Haar blijde verwachting heeft nu plaats
gemaakt voor een bang voorgevoel. In het donker ontwaart ze een grote, onbeweeglijke
gestalte in middeleeuws kostuum, een hellebaardier. Ze herkent een pauselijke suisse.
Het overjaarse van deze kledij, van dit beeld, wekt haar spotlust op. Maar de
onomstootbaarheid ervan enerveert haar. Ze gaat naar het tabernakel, opent het met
een sleutel, heft de kelk op, vindt een geheime veer, drukt er op, en vindt een rol
papier die ze in haar handschoen verbergt. De onverschilligheid van de gestalte brengt
haar tot een uitdagende en nutteloze heiligschennis: ze stoot de kelk om en strooit
de hosties rond. De hellebaardier stampt driemaal op de grond; twee handen, ‘zozeer
op de hare gelijkend dat ze ervan schrok’, komen uit het tabernakel en grijpen haar
bij de polsen. De gestalte komt in beweging. Ze durft niet omkijken, hoewel ze
gemaskerd is. Wanneer ze voelt, dat ze zich niet kan losrukken, gaat haar vrees over
in lust: ze ziet zichzelf weer de tot heiligschennis leidende stappen doen, gebaren
maken. De handen van het jonge meisje die haar vasthielden, ontdoen haar van haar
handschoenen, haar ontblote handpalmen worden gezalfd tot op de vlezige gedeelten
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der vingers. Ze wil zich aan de ‘vurige strelingen’ van de vreemde handen onttrekken,
maar de hellebaardier knelt haar tussen hemzelf en het tabernakel. Hij drukt haar
gezalfde handen op een open missaal, blaast er een houtskoolpoeder over, zodat haar
vingerafdrukken nu over het woord van God gedrukt staan. Nu flitst hij een lamp
aan, die hij op haar richt. ‘Een droevige tijd’ zegt hij, ‘dit is wel de corruptie van
Parijs-New York’ en ‘Op de rug gezien doet ge het beter dan van aangezicht tot
aangezicht’.
Roberte ging dus in een kapel met de bedoeling een gebaar te maken waarvan ze
de heiligschennis ontkent. Ze gelooft niet aan de werkelijke aanwezigheid van Jezus
Christus (lichaam, bloed, ziel, goddelijkheid) in brood en wijn van de Eucharistie.
Een kelk is een kelk, ouwels zijn ouwels en wijn is wijn, zoals een beeld voor een
beeldstormer maar een beeld is, en de naam van God maar een naam, een woord.
Deze overtuiging is haar masker en de kapmantel die haar beschermt. Maar haar
lichaam verraadt haar. Waarom immers die blijde en angstige emotie? Waarom
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aarzelen? Op dat ogenblik verliest ze haar kapmantel (waaronder ze zeer licht gekleed
is), die aan een spijker in het biechthokje blijft haken, waar ze even bleef schuilen.
Maar het verouderde, lachwekkende ‘middeleeuwse’ kostuum van de hellebaardier,
schenkt haar weer zekerheid. Maar waarom zich dan laten enerveren door de starheid
van de donkere gestalte? Is het dan niet voldoende geruststellend dat de strijdende
r.k.-kerk in het ‘carnavalspak’ van pauselijke suisse er ongevaarlijk uit ziet? Ze
verraadt zichzelf definitief door de overbodige heiligschennis (het omstoten van de
kelk en rondstrooien der hosties), nadat haar eigenlijke zending reeds was volbracht
(de papieren rol ontvreemden). Want als ze de drang voelt heiligschennis te plegen,
dan erkent ze daarmee tevens, ondanks zichzelf, het geheiligde karakter van de sacrale
voorwerpen. Maar dit betekent erkenning van de ‘werkelijke aanwezigheid’ zodat
de verstarde symbolen van de r.k.-kerk levendig worden. Vandaar dat nu ook de
hellebaardier tot de actie over gaat en er uit het tabernakel twee handen haar
vastgrijpen. Deze droomsituatie met psychologische betekenissen kan men zich ook
reëel voorstellen als een aan de grond genageld staan door de hevige emotie. In ieder
geval nemen de gebeurtenissen een vreemde wending. Wel zijn er de afkeurende
woorden van de hellebardier, maar zij betreffen het ongeloof van deze tijd, dat aan
het heilige alle betekenis ontneemt en haar de durf of de lichtzinnigheid gaf om
heiligschennis te plegen. Maar omdat de heiligschennis tevens averechtse erkenning
van het sacrale is, leidt ze tot een zalving van de handen die de heiligschennende
daad stelden. In de daad heeft haar lichaam haar ongeloof verraden, verloochend, in
weerwil van zichzelf, zoals een vrouw die weerstand wil bieden, haar eer verdedigt,
maar langzaam begint toe te geven en uiteindelijk toestemt, verraden door haar
seksuele emoties. De beelden, symbolen, de woorden krijgen door een onmiddellijk
kontakt weer betekenis, een persoonlijke betekenis, want haar vingerafdrukken
hebben een spoor nagelaten op het Evangelie, op het Woord Gods.
Octave gaat de omgekeerde weg. Hij vertrekt niet van een avontuurlijk, maar van
een burgerlijk standpunt. ‘La grande Odalisque’ van Ingres is aanleiding tot
beschouwingen over de superioriteit van een gereserveerde weergave van de vrouw,
die ons al te duidelijke visies ontzegt, zodat de verbeelding geprikkeld wordt tot het
begrijpen van het op het schilderij op zichzelf niet-afgebeelde. Na korte vergelijkingen
met Delacroix, Chassériau en Courbet, begint hij de beschrijving van een schilderij
van Tonnerre, dat als onderwerp ‘Lucrèce’ heeft. Lucrecia is de romeinse dame,
echtgenote van Tarquinus Collatinus, die zich uit wanhoop met een dolk doorstak,
nadat Sextus, zoon van Tarquinus Magnificus, haar eer had geschonden. De naam
van Lucrecia is spreekwoordelijk gebleven voor fiere en deugdzame vrouwen, die
de dood verkiezen boven de eerloosheid: de volmaakte tegenstelling van Roberte's
houding in Rome. Het schilderij van Tonnerre aarzelt tussen de weergave van
‘sublieme heldhaftigheid’ en de gewone illustratie van een scène. Wat Tonnerre heeft
willen uitdrukken is de gelijktijdigheid van de morele afkeer (haar gelaat) en het
insluipen van de lust (haar handen verraden haar beginnende emotie) in een zelfde
ziel, een zelfde lichaam. Dus toch, ondanks het verschillend vertrekpunt, zoals bij
Roberte, een dubbelzinnigheid, een wending op het cruciaal ogenblik. De fataliteit
ligt besloten in de absolute trouw van Lucrecia die haar totale afhankelijkheid
impliceert Door die afhankelijkheid kan ze niet anders dan de blik van een man
gehoorzamen, ondanks zichzelf, d.w.z. haar lichaam loopt vooruit op haar
weerstrevend ik, de mime van de handen b.v. spreekt een andere taal dan het gelaat,
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en de vrouw verliest zichzelf aan de blik van de man, toenemend medeplichtig aan
wat ze jaren bestreden heeft: wat - zegt Klossowski - de bijzondere aantrekkingskracht
van dertigjarige vrouwen verklaart.
Roberte denkt aan Antoine, neef van Octave en hun pupil, wiens opvoeding zij
haar man zal betwisten. De positie van Antoine in dit boek wordt begrijpelijker als
men aan de verzoekingen van de H. Antonius denkt. Roberte meent dat ze Antoine
niet aan de invloed van Octave kan onttrekken, zolang haar ‘romeinse impressies’
blijven nawerken. Ze mislukte toen in ‘de redding van een schuldige, in het
onvoorzienbare van de oorlog’, en ze maakte dezelfde fout (te wijten aan ‘de ernstige
schending’ te Rome) door Octave, die afgezette professor in kanoniek recht, te huwen,
vlak na de bevrijding. We zien hier een volmaakte overeenstemming van historische
en politieke gebeurtenissen met Roberte's persoonlijke lot. ‘De redding van een
schuldige in het onvoorzienbare van de oorlog’ stemt overeen met de feitelijke en
historische werkelijkheid: ze had een zending te
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vervullen (de papieren rol ontvreemden, wat, zullen we op het laatst van het boek
vernemen, de redding van een schuldige tot doel had) en het was oorlog. Ook heeft
ze Octave gehuwd na de bevrijding. Maar dit zinspeelt tevens op haar onderhevig
blijven aan haar ‘romeinse impressies’. Zij is zelf een schuldige (heiligschennis),
maar op het hoogtepunt van haar actie, gebeurde er iets dat ze niet kon voorzien:
haar heftige emoties verraadden haar en gaven haar gebaar een andere betekenis
(averechtse erkenning van het sacrament van de eucharistie), zodat ze er
logischerwijze door die ernstige schending, na haar bevrijdende daad, toe komt een
professor in kanoniek recht te huwen; een oud man, die gelooft aan de vaste regels,
starre concepten, beelden uit het verleden. De redding van de schuldige, d.i. zijzelf,
werd dus niet voltooid. De bevrijding was een voorbijgaand moment in de
geschiedenis.
Aan de machteloosheid van Roberte om aan Octave te ontkomen, beantwoordt de
onmacht van Octave om Roberte te bezitten. Hij onderneemt daartoe wel pogingen,
maar slaagt niet in de voltooiing. Het kijken naar de beeldige vrouwen op de
schilderijen uit zijn kollektie brengt hem wel de vereiste opwinding. Daar zijn beelden,
concepten, regels geen unieke, maar een algemene geldigheid bezitten, begrijpt men
dat hij de behoefte heeft Roberte met anderen te delen, en dan nog wel liefst met een
toevallige voorbijganger, een vreemdeling, een indringer. Zo begrijpt hij de pedagogie,
maar ook hij mislukt omdat hij machteloos staat tegenover de ‘accidenten van het
dagelijkse gebeuren’. Een net van misverstanden verhindert het op bevredigende
wijze in gemeenschap brengen van Roberte (waarvan hier de functie van ziel of
‘anima’ van Octave wel duidelijk aan het licht treedt). ‘En nochtans, zulk in
gemeenschap brengen van een dierbaar, maar levend wezen is niet zonder analogie
met de gewijde blik van een kunstenaar: de dood geeft aan het prestige van zijn
afbeelding (simulacre) de autoriteit van een eeuwige weldaad’. Helaas: ‘Het leven
zelf, het fysieke leven van mijn echtgenote kan de oprechtheid van mijn edelmoedige
daad verloochenen.’ Wat is er gebeurd? Een jonge bankbediende komt op bezoek
om enige zakelijke kwesties met Octave te regelen. Roberte provoceert de jonge
snuiter. Deze wordt te dineren gevraagd. In de eetzaal hangt die dag het doek La
belle Versaillaise. Het blijkt dat de jongeman enkel als stagiair op de bank werkt,
een diploma van Politieke Wetenschappen bezit, en een secretariaat bij een
parlementair beoogt. Roberte, die parlementair is, wil hem engageren. De jongeman
aarzelt: Roberte is progressiste, hij is afhankelijk van meer tot het centrum behorende
personaliteiten. Octave begrijpt dat het aanbod van Roberte beleefd werd afgewezen,
maar hij laat Roberte en de jongeman alleen in een belendend vertrek. De provocaties
van Roberte hebben resultaat. De jongeman gaat tot de aanval over, neemt haar op
de knieën, zoekt haar borst die hij ontbloot heeft met zijn mond, zij weert hem nog
af. Maar daar gaat de telefoon in het vertrekje. Hierdoor komt Octave weer in de
eetzaal, vanwaar hij in de bewegingen van het gordijn dat eetzaal en vertrekje scheidt
de esbattementen kan volgen. Roberte neemt de hinderlijke telefoon af en antwoordt
‘dat hij (d.i. Octave) er is’. De jongeman heeft hiervan gebruik gemaakt om zich van
haar borst meester te maken, en hij gaat tot een stoutmoediger handtastelijkheid over,
die haar de hoorn van de telefoon doet loslaten, die nu aan de draad hangt te bengelen.
Het totaal gebrek aan eerbied voor de goede vorm wekt de afkeer van Octave op:
het toneeltje is van een platheid! Hij zal de telefoon aannemen en door zijn
aanwezigheid een einde maken aan de zedeloosheid. Maar de telefoon hangt onder
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de fauteuil, waarop de voortvarende Roberte de jongeman bezit, die als een verzadigde
sultan op zijn rug ligt en op haar rug kijkt, terwijl uit het apparaat een stem met een
neusklank klinkt: ‘Roberte, het is dringend!’ Octave moet zich bukken om de hoorn
op te rapen. We krijgen dus weer het gewone paar uit Roberte's obsessionele situatie:
iemand die haar langs achter overweldigt (of bezit) en zich van haar borsten meester
maakte, terwijl vooraan een dwerg, of iemand die door een gehurkte houding niet
hoger reikt, bezig is. De jongeman merkt Octave op en komt tot bezinning, terwijl
Octave aan het apparaat de stem van zijn neef, de kanunnik, hoort mededelen dat hij
definitief van de Faculteit uitgesloten is. Roberte maakt zich nu ook los, schikt haar
kapsel, en de jongeman eist brutaal dat Octave naar de bank belt om zijn chef te
verwittigen dat het door hun fout is dat hij te laat zal zijn en dat ze hem nutteloos
zijn tijd hebben doen verliezen. Octave weigert beslist en nodigt hem uit door de
eetzaal buiten te gaan. Met het schilderij La belle Versaillaise denkt hij revanche te
nemen door de jongeman te vragen wat hij ervan denkt. ‘Ze lijkt veel op uw vrouw’
antwoordt deze
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achteloos. Octave slaat hem in 't gezicht, zodat de bril van de jongeman valt. Een
gevecht ontstaat dat Octave moet verliezen, maar de knecht Justin (van Justine, d.i.
Infortunes de la Vertu?) komt op het lawaai aangelopen. Het ziet er lelijk uit voor
de jongeman. Roberte komt echter tussenbeiden, beveelt de wenende jongeman los
te laten. Ze excuseert zich bij hem en troostend troont ze hem mee naar haar kabinet,
waarvan ze de deur met een slag toeslaat. ‘Quelle garee’ laat Justin zich ontvallen.
Octave blijft verslagen achter. Welke vergissingen liggen aan de basis van deze
pijnlijke scène? Roberte tracht haar vrouwelijkheid beter te begrijpen: ze is één met
haar lichaam. Is een vrouw dan als een dier, heeft ze geen ziel? Neen, haar ziel is
haar lichaam. Ook bij een lelijke vrouw, bij een non, bij een ascetische vrouw. De
weg van de emoties ‘die haar verraden’ is haar weg. Maar Octave kan hiermee geen
vrede nemen. Hij wil in bepaalde beelden zien, in bepaalde concepten bewust zijn,
aan de hand daarvan afwegen, berekenen, regelen, het niet te voorziene onderdrukken,
ook al erkent hij dat de natuur van Roberte genereus is. Hierdoor verwekt hij een
bestendig overgaan van ‘de zuiverheid der zinnen naar de onzuivere schokken van
de geest’. Onder zijn blik wordt ze steeds opnieuw degene die hij ziet, een beeld dat
iedereen kan zien: het is de blik van het rationalistisch bewustzijn, dat historisch naar
de burgerlijkheid leidde. Zo maakt hij haar bewust van zichzelf, ze ziet zichzelf en
voegt zich naar het beeld van haarzelf in plaats van direkt zichzelf te zijn in eigen
grond. Ze vergeet dat dit beeld haar door een ander - haar man - opgedrongen werd,
tot een schaamtegevoel haar daaraan herinnert. Maar dan doet zijn blik haar genieten
van die schaamte. 't Doet haar ook dit nieuwe beeld van zichzelf weer zien, en wekt
in haar de nieuwsgierigheid naar nieuwe beelden van haarzelf. Dus moet hij haar,
opdat ze zichzelf in de ogen van anderen weer anders zou zien, gelegenheden
schenken, omringen met jongelui, die op zoek zijn naar een gemakkelijke verovering;
met mannen zonder bezigheid. Maar als ze hem daarin volgde, dan deed ze het uit
aanhankelijkheid, uit trouw aan Octave. Dan is ze eigenlijk anders. Is het experiment
dan niet mislukt? Of werd het integendeel reeds voorbijgestreefd, verbrak Roberte
de boeien? Neen. Ze bleef haar plicht vervullen, maar juist daardoor - door trouw te
blijven aan het beeld van haar dat zijn blik schiep - vond ze in zichzelf de bronnen
die ze vroeger weerzinwekkend gevonden zou hebben. Ze triomfeert op die wijze
door omkering van de verhoudingen. Door de kinderloosheid van hun huwelijk,
koestert ze zusterlijke gevoelens voor hem, ze beschermt hem en is een bondgenoot.
Maar die bondgenoot is iemand die macht over hem uitoefent onder het voorwendsel
hem te beschermen. Die macht oefent ze uit door het beeld van zichzelf dat ze
verworven heeft: een beeld dat ze nooit gekend zou hebben, als ze zich niet had
overgegeven aan een meester. Octave stelt dus dit beeld in de plaats van de eenheid
lichaam-ziel.
Roberte ontkent haar afhankelijkheid van Octave. Hij weet niet wat ze meemaakt
als ze van huis is en ze vertelt het hem niet, omdat anders de jonge Antoine het
dadelijk zou weten en er niet meer van zou kunnen slapen. Het valt eens te meer op
dat als Roberte, Octave en Antoine in eerste instantie reële personen zijn, ze tevens
heel goed als op elkaar betrokken psychologische complexen kunnen worden
begrepen. Ik noemde Roberte de ‘anima’ van Octave. Omgekeerd kunnen de beelden
van Octave als de ‘animus’ van Roberte geduid worden en dan kan Antoine gezien
worden als de nieuwe bewustwording (de animus verschijnt als mening, terwijl de
anima als verleiding verschijnt, zie C.G. Jung) van Roberte, die haar ditmaal niet
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van buitenaf wordt opgedrongen, maar onafhankelijk van de ‘beelden’, - dus niet
gezien, maar gevoeld en doorleefd -, voor haar bestaat. Een overweldigingsscène in
een winkeltje van de rue de Beaujolais (naam van wijn, de dionysche wijnfeesten,
nadat ze een huis in de rue Scribe verlaten had), waarin ze het weldra gewillig
slachtoffer wordt en die een variant is van de bekende obsessionele voorwaarden (de
dwerg en de reus, de rol van handen en handschoenen) betekent een nieuwe etappe
in haar ontwikkeling. Wanneer ze haar lust niet langer kan bedwingen, roept ze: ‘Doe
het licht uit’, terwijl de kleine man ostentatief een kaart met haar vingerafdrukken
vertoont die hij in haar tas laat glijden. Ze wil niet gezien worden, ze wil zichzelf
niet zien, ze wil geen naam dragen, geen gezicht hebben, ze wil geen onderzoek doen
instellen over de feiten. Waarom zou ze? Om die kaart die... haar vingerafdrukken
draagt? Naar de ‘bron’ gaan? Allons, donc! Maar op een dag teruggaan en met haar
handen de staven strelen, waaraan ze zo goed waren vastgemaakt, dat is een andere
historie. De bijzondere kans om zichzelf te voelen die hele
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tijd. Ze gaat dan ook terug, in gedachten, naar de plaats en tijd van overweldiging,
wanneer ze een uur later, nog wat ontdaan, aan een terrasje zit. Alles lijkt nu mooier:
Que ce croissant est délicieux! Que la chute des fontaines sous les platanes est
apaisante! Que cette ville est exquise dans son glissement!
Ondertussen vraagt Octave zich jaloers af wat Roberte doet als ze van huis weg
is, maar zoals gewoonlijk beweegt hij in tegengestelde richting van haar: zij ging
van het niet-willen-zien naar het beleven, zijn weemoedig levensverlangen gaat over
tot de gedachten over beelden. Hij denkt met heimwee aan het straatbeeld van de
vorige eeuw, toen het levenstempo nog trager was. De versnelling desintegreerde de
objekten: het lichtstof van de impressionisten, de laatste poging tot constructie van
Cézanne. De explosie van de middelpuntvliedende krachten wordt een behoefte, de
objekten worden verminkt, de beelden ontsteld. Toen is het dat iemand, een ketter,
zei: ‘De fotografie heeft de schilderkunst bevrijd van de noodzaak de natuur te
imiteren’.
Roberte denkt weer eens aan de positie van Antoine in haar huis: wie, zal het halen,
Octave of zij? Octave heeft dezelfde bekommernis, maar langs de omweg van een
schilderij van Tonnerre: Lecture interrompue. Een lezende dame wordt verrast door
een knaap: hij steekt zijn hand in haar corsage. Even laat ze begaan, maar weldra
wordt ze zich bewust van het ongehoorde van de situatie en verzet zich. Niet zij,
maar hij is te jong. Nochtans is er weer de vaker genoemde dubbelzinnigheid van de
ene hand die een andere strekking heeft dan de andere. Haar geheven knie kan
evengoed verweer als ‘het openen der wegen’ bedoelen. Op het schilderij wordt door
dit gebaar in alle geval een welgevormd been zichtbaar, tot de kousenbanden, en de
warme tinten van het vlees steken mooi af tegen de moiré weerschijn van de kous.
Octave ziet dus wat Roberte niet of nog niet wil zien (omdat de knaap te jong is):
het gebaar van verweer tegen de knaap ter hoogte van het aangezicht wordt
tegengesproken door de opgeheven knie.
Octave heeft een leraar voor Antoine gekozen: Vittorio. Hij weet niet dat Roberte
die Vittorio tien jaar geleden in Rome gekend heeft. Ze waren verbonden door de
‘ernstige schending’. Schermutselingen met Vittorio, waarbij Roberte zich beter
verweert dan destijds, maar zich toch niet helemaal aan Vittorio kan onttrekken. Hij
steekt een sigaret op en zij ontdekt in de sigarettenkoker een kaart met
vingerafdrukken, die hij bewaard heeft. Hij gedraagt zich vrijpostig en brutaal,
niettegenstaande haar afwijzingen, legt een hand op haar heupen, dan op haar billen.
Op dat ogenblik komt net Antoine binnen. Ze stelt hem zijn nieuwe leraar voor.
‘Wanneer zult ge de schoolhervorming stemmen?’ vraagt Vittorio. En als Antoine
weg is, zegt hij: ‘Waarom me als zijn nieuwe leraar voorstellen? Ik wou voorgoed
weggaan.’ Ze zwijgt en begrijpt dat hij een arm rond haar middel kan leggen en dat
ze hem niet zal wegduwen. Ze geeft toe. Ze brengt hem ergens onder, vanwaar hij
haar vertrekken zal kunnen bereiken, waar ze soms, na een bepaald uur, gaat slapen
i.p.v. in het echtelijke bed. Maar hij zal haar dus enkel kunnen opzoeken wanneer
zij wil.
Octave die niet beseft dat hij met Vittorio het gevaar voor Roberte's eerbaarheid
in huis heeft gehaald, overweegt hoe de eerbaarheid der vrouwen voortdurend in
gevaar is in het publiek, in de stad, buiten huis, en verwondert er zich over hoe de
onverziene, daaruit voortvloeiende incidenten door hen kunnen worden omzeild. Er
is echter te veel haastigheid in deze wereld voor het realiseren van schaamteloze
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dromen. We begrijpen: de volwassenen, de gevorderden, ontplooien een zakelijke
aktiviteit met een finaliteit. Ze worden geleid door een beeld, het te realiseren doel,
wat in een sfeer ligt (le sérieux masculin) die volmaakt tegengesteld is aan het
onzakelijke, weinig serieuze van een erotisch avontuur. Het zijn de jonge knapen,
de scholieren, die nog het meest beschikbaar zijn. Die jonge scholieren, vindt hij
echter, hebben een idee van de liefde op maat van de lippen, borsten en benen in
technicolor, die uitgestald worden aan kiosken en bioscopen. En zoals bij de
speelautomaten van het café op de hoek, willen ze een plezier zonder uitstel: een
penning er in en alles begint te schudden en schudt naar wens. De tegenover het
heden kritisch ingestelde Octave heeft een scherp en streng oog voor het moderne,
omdat hij, zij het niet helemaal ten onrechte, in zijn visie van het mechanische en
automatische in het hedendaagse eigenlijk zijn eigen starheid en houterigheid kan
projekteren. Hij achterhaalt een avontuur van Roberte, waarbij de erotische scène
zich onder de bekende voorwaarden afspeelt. Het paar wordt deze keer gevormd
door twee scholieren, klasgenoten van Antoine, die door Vittorio worden aangezet
om Roberte's handschoenen te ontvreemden. Ze slagen daarin,
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want Roberte verkiest na aanvankelijk verweer uiteindelijk toch weer de lust en de
vitaliteit boven de eerbaarheid, verwenst haar verplichtingen in de Kamer, waar de
debatten over de Nationale Opvoeding plaats hebben, en ‘van volkvertegenwoordigster
werd ze hoer tussen Condorcet en St-Lazare’.
Roberte is nu zover dat ze zelf haar erotische bevrediging buitenshuis zoekt,
onafhankelijk van Octave, d.w.z. als een lichaam-ziel, die zichzelf niet ziet, maar
voelt leven. Ze stelt zich tegenover Octave door het leven boven de beelden te stellen.
Dat ze hiervoor pubers, d.i. toekomstige mannen, verkiest, heeft enkel dezelfde
betekenis, aangezien Octave een oud man in de zestig is, wiens mannelijkheid voorbij
is. Welke ervaringen heeft zij met pubers? Eerst denkt ze: waarom zouden rijpere
vrouwen de jongens niet opvoeden? Hun de onzekerheid, de avontuurtjes met
pederasten, de masturbatie besparen? Maar ze ondervindt dat de jongens haar
voluptueuze overgave niet aanvaarden. Ze willen betalen, aan de gewoonten der
prostitutie voldoen, en de betrekkingen met Roberte daarmee in de naamloosheid
van de soort houden; de persoonlijkheid van de vrouw ontkennen, vernederen. Het
blijkt dat ze min of meer onmachtig zijn en geobsedeerd worden door onrijpe
fantasieën. Maar Octave ziet het anders: hij verwijt Roberte dat ze voor Antoine, en
ook in het publiek, de onberispelijke voogdes blijft spelen. Ook al weet ze dat Antoine
op de hoogte is. Wat ze elders (o.m. te duiden als: in haar onbewust leven) zichzelf
zo gemakkelijk toestaat, weigert ze thuis aan haar pupil (haar groeiend nieuw
bewustzijn), hoewel Octave (de man die aan het bewustzijn steeds nieuwe beelden
wil toevoegen) er niet vijandig tegenover staat (als het maar in het huis, in het
bewustzijn gebeurt). In dit geval zou ze echter haar gehele carrière, haar hele bestaan
op de weegschaal werpen. Is Roberte daar nog niet rijp voor? Octave kiest partij voor
Antoine, maar de sentimentele kant van de zaak verveelt hem. Volgens Octave is
Roberte in de ban van een sterkere ‘présence’ (aanwezigheid) dan Antoine kan doen
gelden. Hij licht Antoine er niet over in dat hijzelf hiervan de oorzaak is. Roberte
(lichaam-ziel die zich voelt leven) is in de grond eenvoudig van hart. Octave (de
verbeelding) heeft haar zich daarover doen schamen en toen heeft ze met de grootste
eenvoud aangenomen wat bij anderen de vrucht van een totaal monsterachtige ziel
is. Octave denkt dus dat de ‘buitensporigheden’ van Roberte niet van harte zijn, maar
de secundaire vrucht van wat de verbeelding haar voorspiegelde. Niet het natuurlijke,
het animale, maar de intelligentie en de geest zijn haar boze demonen.
Roberte ontrukt zich aan het samengesteld beeld dat Octave van haar gaf (in zijn
boek Roberte, ce soir): ze loochent een karakter te hebben, vrouwen hebben ‘du
cran’. Haar inkonsekwentie is enkel een inkonsekwentie in de orde van Octave, het
systeem waartoe God en Duivel behoren, maar eigenlijk is ze wel konsekwent, want
trouw aan zichzelf. Volgt kommentaar op de fameuze scène in de badkamer uit
Roberte, ce soir, die een variant is op de gebruikelijke scène met het
reus-en-dwerg-paar, de dubbelzinnigheid en de andere kenmerken. Waarom heeft
ze als parlementair mandataris, huidig lid van de commissie van Nationale Opvoeding,
inspectrice van de Censuur, het boek doen verbieden, terwijl ze zich in haar badkamer,
d.i. in haar intimiteit, d.i. in haar dromen, aan de ‘losbandigheid’ overgeeft? Haar
antwoord hierop is dat ze niet de moraliteit der zeden zoekt te behoeden, maar dat
ze de erotische rol der moraliteit wil behouden, zoals ze ook steeds weerstand biedt,
alhoewel ze reeds besloten is te zullen toegeven, omdat naar het woord van de H.
Augustinus ‘te vlug wordt voltooid, wat naar wens wordt voltooid’. Octave meent
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dat reus en dwerg werkelijkheid worden door haar stilzwijgen (het gebrek aan woorden
of naar analogie gebrek aan bestaande beelden), door haar weigering te noemen wat
er gebeurt, de waarheid (in de betekenis die Octave er aan geeft) onder ogen te zien:
hierdoor ontvlammen haar zinnen en ‘eindigt de te mooie inspectrice in het zweet
en de schaamte’. Maar Octave vergeet dat ze in haar intimiteit op alles voorbereid
is en alles in haar voordeel keert, zelfs de gewelddadige irruptie (de sodomie) van
Vittorio, wat konkreet blijkt uit de erektie van haar bijzonder grote clitoris. Dit
attribuut, door zijn gelijkenis met de penis, is beeld van de vrouwelijke
onafhankelijkheid. Het genot, dat de clitoris een vrouw bezorgt, wordt niet, zoals dat
van de vaginale erogene zones, bepaald door het aanvaarden van de vrouwelijke rol
in de paring, en speelt dan ook de voornaamste rol in de nog ontluikende seksualiteit
van het jonge meisje. De man erkent niet graag de onafhankelijkheid, uitgedrukt
door de erektie van dit orgaan, zoals hij een vrouw die een onafhankelijk beroep
uitoefent weigert te erkennen, tenzij in haar mislukking,
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haar zwakheid. Maar een vrouw heeft, in de onafhankelijkheid, het vrouwelijke
voordeel recht op haar doel af te gaan, omdat ze geheel in de situatie leeft, de situatie
in haar, ze ervaart de situatie niet als buiten haarzelf. Ze weet, dus onmiddellijk
waarom het precies gaat, terwijl alle mannen in dit opzicht wel naïeve collegejongens
lijken te blijven. Daarom, als ze zich overgeeft, zelfs aan de wrede behandeling van
Vittorio, dan is dit niet het loslaten van de Wet, die immers behoort tot de mannelijke
orde, maar victorie van haar eigen wet, die naar haar genot leidt, zichtbaar in de
erektie van haar clitoris, en die haar ertoe brengt zich te laten overwinnen... om de
overwinnaar in zijn afwijking gevangen te houden, in zijn vergissing te immobiliseren.
Terwijl Roberte de bezieling van het leven bevestigt, ongeacht de vorm die dit
leven aanneemt, zullen we Octave de macht van de beelden zien beklemtonen,
onafhankelijk van de agitatie van het leven. Waarom de kollektie alleen voor zichzelf
bewaren, de schilderijen aan de blikken onttrekken die haar ‘levend’ maken? Omdat
ze meer levend zijn in de eenzaamheid, tot elkaar spreken als 's nachts in het
Louvre-museum, omdat hun présence réelle het zonder de mens kan stellen. Om de
schoonheid der ‘vormen’ te genieten moet men zich van de agitatie van het leven
afscheiden, zijn medelijden vergeten, want de zaligheid is te danken aan de blindheid
voor de menselijke miseries. Tijdens de Duitse bezetting vond Parijs iets van dit
rustig karakter weer, bevrijd van de moderne agitatie. Men zou moeten terugkeren
naar de kultuur van de ambachtslui (tegengesteld aan de industrie) met de verplichting
voor iedereen te blijven wonen waar men geboren werd. Het ideaal is dat er weinig
jonge mannen zijn, maar veel meisjes, vrouwen, grijsaards. Geen pensioenen, maar
een goed georganiseerde armoede, een schaars gezaaid proletariaat, één Senaat,
waarvan de leden minstens zestig jaar oud moeten zijn. In Frankrijk zijn het steeds
de oude mannen die het land redden; Teutonen, Slaven kunnen zich met de jeugd en
haar stormachtigheid identificeren, wij (de Fransen) niet. Bij ons is niet de
edelmoedigheid kreatief, maar het wantrouwen, de kwaadsprekerij, de koelbloedige
boosaardigheid, allemaal deugden waarvoor men oud moet zijn. De jeugd moet men
leren hun ouderdom voor te bereiden: de tijd wanneer zij de vijftig voorbij zullen
zijn. Tot zolang moeten zij zich onthouden, daarna kunnen ze van het opgespaarde
geld en ‘foutre’ (plat frans voor sperma) genieten, in een zonsondergang van het
leven. Dat is het beste dat de mensen kunnen hopen. Dat is ook de betekenis van
onze laatste grote schilders: het beeld vastleggen van een leven dat veroordeeld is te
verdwijnen.
Maar de ontwikkeling is niet te stuiten. Roberte geeft er zich rekenschap van dat
ze de uitzondering, die ze maakte voor Antoine, niet zal volhouden. In zijn geval
verkoos ze tot nog toe zijn tederheid boven de meer troebele genoegens die hij zou
kunnen geven, en die ze zich permitteert met zijn schoolkameraden F. en X. Maar
nu heeft ze het mooie beeld dat Antoine van haar had plotseling vernietigd. Heeft ze
gehoorzaamd aan wat in Octave's ogen reeds werkelijkheid was? Heeft ze de onschuld
van haar neef waarop haar vrijheid berust, op die wijze opgeofferd? Houdt ze soms
heimelijk van Octave, van diens vleiende oneerbaarheden? Er is geen excuus van
een of andere wet, van een oude religie. Zich ‘garee’ horen noemen doet haar zelfs
genoegen. Een tweede maal beginnen, heeft G., haar peter, gezegd, met meer fatsoen,
minder opmaak, deze keer. Haar dijen gaan open, terwijl ze dit schrijft. Niets zal
haar kunnen weerhouden de weg te gaan die naar de ontvoogding van Antoine leidt.
Het werd beslist in haar lichaam, niet in haar hoofd. En Octave ziet het ook. Hij ziet
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het in het schilderij van La belle Versaillaise waarvan hij een beschrijving geeft. Het
is een nieuwe variant op de bekende erotische scène met deze bijzonderheid ditmaal
dat de twee mannen die de vrouw overweldigden communards van 1871 zijn, mannen
uit het volk (het lichaam van de natie), dat de vrouw een bourgoise is, die dus een
sociale nederlaag lijdt, die ze echter erotisch zal valoriseren, en dat men op de
achtergrond de brand van de Tuilerieën ziet, toen het gebouw waar de uitvoerende
macht (het hoofd van de natie) gevestigd was. Het is maar goed, vindt Octave, dat
de verantwoordelijke overheid de publieke tentoonstelling van zulke schilderijen
verbiedt, zodat dergelijk toneel voorbehouden is aan op hun hoede blijvende amateurs.
Maar Roberte voelt reeds het verlangen het einde van de zieke Octave te bespoedigen,
want scheiden is onmogelijk vanwege de familie. Ze vindt dat hij zijn werk (d.i. wat
zij door hem geworden is) overleeft en haar nu maar belet te leven zoals ze geworden
is onder zijn blik. Als hij dood is zal ze Antoine weer in handen kunnen nemen en
voor hem ‘in triomf omzetten wat tot nog toe
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slechts een schadelijke hersenschim was’. Octave sterft en zijn laatste visie dicteert
hij vanaf zijn sterfbed aan Vittorio: Roberte die hem een gifbeker reikt, maar Vittorio
die haar verrast en onder bedreiging van verklikking bereikt dat ze toestemt in de
afstraffing die hij voor haar in petto heeft: sodomie. Zonder dat ze het weet laat hij
zich hiervoor vervangen door een jonge, vermomde ‘beul’: Antoine. Octave gelooft
dus dat er alleen een wijziging van personeel zal zijn, maar dat de oude voorwaarden
van geweld behouden zullen blijven. In haar plezier strekt Roberte haar vingers over
de oogleden van Octave, maar deze blijft tussen haar gespreide vingers alle details
waarnemen, tot het laatste ogenblik. Hij denkt dan de kanunnik te horen bellen en
sterft in vrede. Roberte voelt zich opgelucht door de dood van Octave. Maar toch...
Werd ze nu bevrijd van zijn blik, of voelt ze hem nog? Werkt hij nog na in zijn
afwezigheid, of is juist die afwezigheid, die nieuwe vrijheid schrikwekkend? In de
vrijheid van het leven, dat geen schouwspel is, komt het er nu op aan een jonge
minnaar te vormen: Antoine, d.i. na tien jaar onderbreking haar eigenlijke taak weer
opnemen. Want toen heeft ze door de heiligschennis de présence réelle van de oude
katholieke, geheiligde voorwerpen erkend, waardoor ze de vergissing beging na de
bevrijding zich door een huwelijk te binden aan de veel oudere Octave.
De omwenteling is voltooid, we staan weer aan het begin van de ronde: Roberte
geeft ons het ontbrekende deel van haar ‘romeinse impressies’, nl. dat wat voorafgaat
aan degene die we reeds kregen. Als dochter van een dominee onderbrak ze haar
studies in de rechten te Genève om als verpleegster van het Zweedse Rode Kruis
naar Rome te gaan op het ogenblik van de val van Mussolini. De Duitsers houden
de stad echter nog bezet. Ze zal zich ook met een andere, kiese zaak belasten, die
niet tot haar officiële opdracht behoort: de in katholieke congregaties verspreide
Israëlietische kinderen weer opsporen. Later zal ze begrijpen dat die kinderen daar
niet alleen om aan de vervolging te worden onttrokken hun ‘burgerlijke stand’ zagen
veranderen. Roberte voelt zich intens leven, ondanks de penibele details van de
oorlog: ze heeft een taak en de verzorging der soldaten bezorgt kleine erotische
genoegdoeningen. Er is o.a. een hoge SS-officier von A. wiens bezweet voorhoofd
ze af wist. Hij ijlt en spreekt over Malwyda, die hem mooie kinderen had kunnen
schenken. Het blijkt daarna dat hij het over zijn zuster heeft. Hij geeft Roberte een
sleuteltje, dat de vorm van een kruisje heeft, en vraagt haar in een bepaalde kapel
het tabernakel te openen: hij heeft er de brieven van Malwyda verborgen. ‘Waarom
daar?’ vraagt Roberte. Von A. blijkt de katholieke formalismen op de letter te geloven:
‘het kontakt van de brieven met het heilig sacrament kon de betrekkingen met zijn
zuster beïnvloeden’. Hij verneemt dat Roberte calviniste is en meent dat de ‘présence
réelle’ voor haar dus onbegrijpelijk en onbestaand is. Roberte gaat hier niet op in,
maar begint weer over de sleutel en het tabernakel. Waar haalde hij de sleutel? Van
een Italiaanse aalmoezenier die door de Duitsers later gefusilleerd werd wegens
spionage. Hij neemt haar bij de hand en vraagt haar de brieven terug te halen,
aangezien de ‘présence réelle’ voor haar toch niet bestaat en haar dus niets kan
beletten. Roberte ziet in de Duitser geen vijand: de vijand van haar familie was steeds
het Pausdom, hun vaderland het Vrije Onderzoek. Sinds de Revocatie van het Edikt
van Nantes is het haar duidelijk dat het leven de evangelische vrijheid niet duldt; in
dit opzicht heeft Rome gewonnen. Het Evangelie sprak een veroordeling over het
leven uit, maar het leven nam de uitdaging voor eigen rekening. Roberte die partij
kiest voor deze uitdaging, voert het vermogen tot vrij onderzoek tot in het absurde
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door, niet uit liefde voor het leven, maar om te bevestigen wat ze denkt (in Rome
dacht) dat vrijheid is. Dus bracht ze de gewone tegenstellingen waarom de oorlog
gevoerd werd, nl. de verdedigers van het aangename en menselijke tegenover de
verschrikkelijke levensen denkwijzen, terug tot de vrijheid voor of tegen het leven
te kiezen. Om het probleem te ontwijken, koos ze dan maar de neutraliteit van haar
liefdadige bedrijvigheid voor het Rode Kruis, wat haar toeliet moeder, zuster, vrouw
te zijn. Maar nu staat ze voor het schrikwekkendste aspekt van de oorlog: de plicht.
Moet ze de zaak van het tabernakel aangeven? Dit staat haar niet aan. Op dat ogenblik
ziet ze de hoofdverpleegster Louise de zaal in komen: het volmaakte type van de
verbitterde oude juffer, trots op het offer door haar vier neven gebracht, die allen
gesneuveld zijn op verschillende fronten, - de geïncarneerde austeriteit, rouw, moed
en berusting, de plichtsgetrouwheid tot in het absurde. Louise beveelt Roberte van
von A. weg te gaan, maar Roberte rebelleert. Als Louise weg is, komt ze weer bij
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haar ‘Renaud’ (Renaud is het symbool van de krijger die voor de genoegens zijn
plichten vergeet). Het is zij zelf die nu op de ‘missie’ aandringt. Er zijn dan een paar
erotische schermutselingen met von A. Ze bekomt de sleutel in ruil voor het tonen
van haar borsten, wat hij reeds eerder van haar verlangde. Maar hij vertelt over de
joodse kinderen die hij aan de Duitsers onttrok. Ze verneemt dat de Italiaanse
aalmoezenier ze in verschillende kloosters plaatste en aangezien ze zich met die zaak
reeds bezighield, heeft ze nu een excuus om zich met von A. op te houden: de plicht
haar opdracht te vervullen en het genoegen de kennismaking met een aantrekkelijke
man voort te zetten, vallen samen. Over de aalmoezenier zegt von A. nog dat hij een
spion voor het Vatikaan is en van een priester alleen de soutane heeft. Roberte schijnt
nog niet te begrijpen dat die man noch een verzetsheld, noch een oorlogsheld is. maar
een aftroggelaar, die een losprijs van de families der kinderen eist. Die aalmoezenier,
Vittorio heet hij, behoort tot de hoge romeinse adel, en von A. kende hem vroeger
reeds toen ze beiden aan de universiteit van Bologna studeerden. Vittorio was toen
verliefd op Malwyda geworden en hoopte haar te delen met von A., maar deze had
zich daar natuurlijk tegen verzet. Vittorio bleef hierover wrok koesteren en toen het
konflikt tussen von Ribbentrop en Ciano uitbrak, koos hij partij tegen Duce en Führer,
maar voor Ciano en Vatikaan. Roberte en von A. gaan een balkon op. De hemel is
onweerachtig: donder en ver kanongebulder versmelten. Von A. laat zich ontvallen
dat hij de opdracht had Paus Pius XII als gijzelaar naar Neurenberg te ontvoeren, en
in zijn plaats Jupiter Capitolinus weer op de troon van Rome te installeren. ‘Deze
operatie heet Apostata en niets zegt dat ze op een dag toch niet uitgevoerd wordt...’
zegt hij lachend. Maar Vittorio spioneerde. Hij gaf von A. de sleutel de dag voor hij
gefusilleerd zou worden. De brieven werden in het tabernakel geborgen voor zijn
arrestatie. Het was een hinderlaag. De ‘présence réelle’ belette dat von A. ze er weer
zou uithalen. Hij bekent nu dat er nooit brieven van Malwyda geweest zijn, dat het
lijsten van joodse kinderen waren. Hij vraagt haar dit geheim te verzwijgen, anders
wordt hij gehangen. Ze wil het zweren op het Evangelie, maar hij zegt: ‘Neen, zuster,
eerst uw belofte vervullen. Dat zal u verbinden, daarna kunt u op het Evangelie
zweren’. De belofte bestaat erin haar borsten te tonen. Ze zegt: ‘waarom vertrouwt
u me niet zonder bewijzen’. Hij is wantrouwig: ‘jij hebt de sleutel gevraagd om me
te doen hangen’. Ze replikeert: ‘Je doet niet anders dan liegen, het ene na het andere’.
Hij dreigt haar over de balustrade te werpen omdat ze hem niet gelooft. Tijdens de
worsteling komt het tot het ontbloten van haar borsten en hij kust de tepels. Hij is de
eerste man in haar leven wie ze dit toestaat (die ze voedt), een vijand nog wel. Maar
hij vraagt pardon. ‘Wat’, zegt Roberte, die van haar emotie bekomt, ‘de enige keer
dat u zich zelf niets te verwijten hebt?’ ‘Schwester, wat kan het u schelen? U is het,
vrees ik, die al te zeer de kracht hebt om nooit over iets spijt te hebben...’ Twee
Amerikanen van de Militaire Politie zijn de ziekenzaal binnengedrongen en arresteren
von A. Von A. gaat vrijwillig mee. Ze heeft te kampen met een niet te overwinnen
afkeer, terwijl er rumoer uit Rome opstijgt. Ze is razend, maar haar vingers vinden
de sleutel van het tabernakel en ze kust die sleutel en klemt hem in haar hand: ‘Was
het niet als pand voor een verdrag dat ik zojuist gesloten had met onbekende
machten?’
Hier eindigt het boek. De interpenetratie van historische, persoonlijke en
psychologische gebeurtenissen speelde in de laatste bladzijden in verhevigde vorm:
het is een crisismoment, de vooravond van de bevrijding van Rome in 1944. In deze
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laatste romeinse impressies zien we duidelijk de lijn van de medeplichtigheid van
de reaktionaire vleugel van het Vatikaan aan het nazisme: Vatikaan - romeinse adel
(Vittorio) - duitse adel (von A.) - nazisme. De alliantie is gegrondvest op de
gemeenschappelijke wil de traditionele westerse kultuurwaarden te verdedigen. Maar
deze kultuurwaarden (de beelden van Octave) zijn verstard, verouderd, hebben hun
zin verloren. Juist daardoor werd de monsterachtige alliantie van Vatikaan en nazisme
mogelijk. Achter het oppervlakkige masker van verdediger van de westerse kultuur
verborg het nazisme echter een ‘protestantisme’ van onderdrukt duits heidendom,
dat in werkelijkheid dient om de westerse kultuurwaarden, het katholieke kristendom
incluis, barbaars met de voeten te treden. Het is door de ‘protestantse’ kant van het
nazisme, of zo men wil door de waarachtigheid van zijn barbaars optreden, dat
Roberte in vriendschappelijke termen met von A. treedt, die trouwens door zijn adel
tot de gunstige façade ervan behoort. Deze alliantie die als een repliek is van die van
het Vatikaan met het

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

40
nazisme, berust evenzeer op een waanzinnige vergissing: Roberte is nog in de ban
van haar protestantse ideëen over vrijheid, die ze niet duidelijk van de aan het duitse
barbarendom inherente anarchie onderscheidt. Daardoor stelt ze de barbaarse daad
van de heiligschennis. Gelukkig was haar lichaam-ziel wijzer dan haar onrijp hoofd
en door haar emoties begon de ontwikkeling die het onderwerp van het boek uitmaakt:
de herroeping van het Edikt van Nantes. De verrassende konklusie hiervan is dat het
lot van het verouderde, reaktionaire katholicisme bezegeld wordt, dat de absolute
evangelische vrijheid waarin het protestantisme wortelt, in het leven niet te realiseren
blijkt, maar dat Roberte haar vrijheid dient te verwezenlijken in de gebondenheid
aan een nieuw, verjongd ‘katholicisme’, dat telkens opnieuw ontstaat uit de vrijheid
van het Evangelie.
In verband met de romeinse impressies, moet het historische feit genoemd worden
van de dubbelzinnige ontferming der r.k.-kerk over de joodse kinderen (cfr Anneke
Beekman) die in het boek van Klossowski ook gezien kan worden als een
merkwaardige zinspeling op een andere erfenis van het jodendom waar de r.k.-kerk
volgens de protestanten wederrechtelijk beslag op legden: het Evangelie zelf. Dit en
andere details zitten dus vol zinspelingen, die men zou kunnen misverstaan als
virtuoze literaire Spielerei. Maar er is willekeur, noch toeval in de gelegde verbanden.
De verwantschappen tussen verschijnsels die op verschillende wijzen optreden, maar
tot een zelfde bestel behoren, is functioneel en natuurlijk. Het feit dat het verhaal
een chronologische kring trekt is evenmin een futiele literaire versiering. Het vloeit
voort uit een ander element van het boek, dat ik voorlopig samenvat in de
Nietzscheaanse uitdrukking: die ewige Wiederkehr.

De personages
Er zijn in die boek hoofdrollen, bijrollen en figuranten. De figuranten incarneren de
situatie waarin ze optreden. Een voorbeeld hiervan is de hoofdverpleegster Louise,
die de verstarde plicht incarneert op het ogenblik dat Roberte zich afvraagt of ze
zoals dit soort plicht oplegt de zaak van het tabernakel aan de overheden zal
bekendmaken, of de wat lichtzinnige onderneming beginnen waartoe von A. haar
aanzet. Een belangrijker rol speelt de jonge bankbediende. Hij vertegenwoordigt een
aspekt van Octave's wereld: het geld. Daarom heeft hij een bril op: hij bekijkt de
wereld door bemiddeling, niet met eigen ogen. Alleen wanneer de gebeurtenissen
dramatisch worden, wordt de bril hem afgeslagen, en krijgt hij een eigen blik, wordt
zichzelf. Waarom Octave juist op dat ogenblik in het boek enige geldzaken wil
regelen? Hij is zich pijnlijk bewust geworden van zijn onmacht om Roberte te bezitten
en hij wil haar langs een omweg, door een bemiddelend persoon, bezitten. Nu is het
geld een typisch machtsmiddel van Octave's wereld: konventioneel, abstrakt,
kunstmatig, burgerlijk. Het is een potentiële waarde, die slechts gevaloriseerd wordt
wanneer het in omloop gebracht wordt. Het heeft geen werkelijke waarde op zichzelf,
en heeft deze eigenschap gemeen met b.v. woorden. Dit kan ons doen begrijpen
waarom Octave er aan meewerkt om Roberte in omloop te brengen. Hij herleidt haar
dus tot een van die abstracte, secundaire waarden als geld en woorden en afbeeldingen,
en het is dan ook begrijpelijk dat zijn onderneming strandt op de ‘accidenten van het
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dagelijkse gebeuren’, de irrationele wereld van Roberte die steeds weer ontsnapt aan
de rationele, hanteerbare elementen waarmee Octave's wereld zich wapent.
Von A. behoort tot de reaktionaire adel, die zonder zelf nazi te zijn, het nazisme
steunde in de ijdele hoop de oude waarden, en dus zichzelf, hiermee te bestendigen.
Ze kompromitteerden zich hopeloos, maar zij waren toch slechts voorwaardelijke
nazi's en toen hun bleek dat het nazisme die oude waarden niet kon verdedigen, deels
omdat het de oorlog ging verliezen, deels omdat zijn barbaarse achtergrond zelfs die
verblinde reaktionairen was duidelijk geworden, toen distancieerden ze zich en hun
natuurlijk toevluchtsoord was de oude stal: de reaktionaire, rechtse vleugel van het
Vatikaan. Von A. staat op de tweesprong: beklaagt zich als Duitser over het verraad
van Vittorio, de spion van het Vatikaan, maar onttrekt zich toch al aan de opdracht
de Paus te schaken en levert de joodse kinderen aan de r.k.-kerk over. De houding
van von A. is releverend voor de totale zinsverbijstering die de massale aanhang van
het nazisme mogelijk maakte. De wijze waarop hij letterlijk en oppervlakkig aan de
présence réelle in de sacrale voorwerpen gelooft (zonder zich ook maar in het minst
te bekommeren om de oorspronkelijke betekenis van dit sacrament; zonder in het
beeld naar een zin te zoeken) is kenmerkend voor de kulturele oppervlakkigheid
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van het nazisme. Die oppervlakkigheid maakte het mogelijk dat ze bleven geloven
aan hun roeping als redders van de (ras-)zuiverheid en de westerse beschaving en
tevens de meest weerzinwekkende methodes en barbaarse handelingen huldigden
zonder zich bewust te zijn van de monsterachtige tegenstrijdigheid. Bij von A. merkt
men het aan de lichtzinnigheid waarmee hij, terwijl hij zelf aan de présence réelle
gelooft, Roberte aanzet tot een heiligschennende handeling onder voorwendsel dat
zij er toch niet aan gelooft; - aan het feit dat hij denkt zijn incestueuze liefde te
valoriseren door de louter materiële tussenkomst van het sacrale voorwerp: het
kontakt van de liefdesbrieven van zijn zuster met de kelk waarin ze verborgen werden.
Ook de ideeën over de onttroning van de Paus en het herstellen van de eredienst van
de oude god Jupiter zijn ontstellend naïef en tevens buitengewoon vermetel. Men
moet wel niets van de geest van de historische ontwikkeling van de westerse kultuur
begrijpen om ook maar een ogenblik te kunnen denken dat het geloof aan een god
van twintig eeuwen eerder opnieuw werkelijke betekenis zou krijgen. Alleen uiterlijk,
oppervlakkig, feitelijk, zou het kunstmatige herstel van zulk een eredienst
verwezenlijkt kunnen worden. Maar zulk een onwaarachtig herstel zou door een von
A. als volwaardig aanvaard worden. (De zaak wordt weliswaar nog eens
gekompliceerd door het feit dat de archaïsche goden wel een werkelijke macht hebben,
maar dan niet in de klaarheid van het bewustzijn, maar als fascinerende beelden in
het kollektief onbewuste.) Een andere treffende verhouding van von A. is die tot zijn
zuster Malwyda, die eigenlijk voortgezet wordt met Roberte die verpleegster is en
die hij daarom kan aanspreken als Schwester. De incestueuze neigingen in adellijke
gezinnen is een natuurlijk gevolg van de afscheiding van de omgeving: de distinctie.
Niet alleen adellijke, maar ook burgerlijke families trachten huwelijken binnen een
beperkte kring van acceptabele alliances tot stand te brengen: die beperking betekent
een zekere inteelt. Maar bovendien geldt die inteelt, dat incestueuze, eveneens in
kultureel opzicht: bepaalde waarden, bepaalde begrippen, bepaalde woorden, bepaalde
levenswijzen, bepaalde beelden die geconsacreerd zijn, worden de enige acceptabele.
Alleen combinaties, huwelijken onder elkaar, inteelt, van de geconsacreerde regels
worden gewaardeerd. Wat buiten dit kanon valt is onzedelijk, onredelijk, ontaard,
onwaardig. Kortom, men denkt discriminatief.
De onveranderlijke geest van het reaktionaire katholicisme die deze discriminatie
voltrekt wordt geïncarneerd door Vittorio (victorie, zege). Discriminatie in de eerste
plaats van geest en vlees. Als leraar en aalmoezenier dringt hij de ‘kanonieke regels’
(het woord kanoniek wordt hier een uitgebreide draagwijdte toegekend) aan de
menselijke existenties op, d.w.z. de geest die hij incarneert, ontwikkelt zich niet in
de mensen in de loop van hun existentie, maar pretendeert absolute en universele
geldigheid a priori buiten de menselijke existentie. Bij gelegenheid flirt deze geest
zonder schroom met de mondaine wereld en daarom is het dat Octave Vittorio bij
Dior ontmoet, een mode-ontwerper (Vittorio is trouwens zelf o.a. danseur mondain
geweest). Dat Octave de incarnatie van de ‘kanonieke’ geest als leraar voor Antoine
engageert behoeft geen nadere verklaring, noch de afkeer van Roberte, die het
tegengestelde principe incarneert, dat we kunnen aanduiden met namen als: het vlees,
de vruchtbaarheid, de erotiek, de vrijheid. Er wordt op betrekkingen gezinspeeld die
Vittorio destijds in Rome met Roberte zou gehad hebben. Was hij misschien de
hellebaardier in de kapel? Psychologisch is dit in ieder geval aanvaardbaar, aangezien
Roberte toen door haar heiligschennis op averechtse wijze het sacrale karakter van
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de eucharistie erkende, d.w.z. een onderdeel van het door Vittorio geïncarneerde.
Dat reaktionair katholicisme en nazisme (of fascisme) door hetzelfde bezield werden,
verklaart dat Vittorio op de zuster van von A. verliefd was (men denke ter reële
illustratie aan de verstandhouding tussen de spaanse prelaten en Franco, onder wiens
regime de reaktionaire geestelijkheid en de spaanse adel bevoorrecht zijn). Tegenover
de wereld van Roberte gedraagt deze geest zich vrijpostig, brutaal en gewelddadig.
Als ondeugd heeft Vittorio trouwens de sodomie, waarmee hij buiten het gewelddadige
opdringen, het onnatuurlijke en onvruchtbare karakter gemeen heeft, en ook de
naamloosheid van het op de rug geziene objekt. Vittorio is pederast: aan jonge mensen
wordt door een klerikale opvoeding de katholieke leer als een vreemd lichaam
opgedrongen, met dwang, in strijd met hun natuurlijke aandriften en zonder kommer
voor het ontkiemen van een vrije, eigen persoonlijkheid. Dit geldt absoluut voor de
traditie van het katholicisme, door Vittorio geïncarneerd waarvan ieder voor zichzelf
de nog steeds over-
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heersende invloed kan nagaan (cfr het opdringen van de klerikale geest aan de
belgische radio en televisie). We kenmerkten de geest door Vittorio geïncarneerd
reeds door zijn discriminatie van het vlees. Men kan hem ook zien als een bewustzijn,
dat afgesplitst werd van het onderbewustzijn, en dat autonoom, ontworteld, zonder
grond voortbestaat. Sociaal betekent deze figuur een heersende klasse, die zich van
het volk afscheidt en onafhankelijk van de haar voedende bronnen haar bevoorrecht
leven leidt. Historisch is het de overheersing van West-Europa over vreemde rassen
(kolonisatie, imperialisme), die men volgens strikt eigen opvattingen regeerde, zonder
erkenning van of belangstelling voor de realiteit van de volkeren die men exploiteerde.
Steeds zijn bevoorrechting van het hoofd, dwang, geweld, uitbuiting, verwaarlozing
van de anderen (het andere), onvruchtbare overheersing, zovele onvermijdelijke
begeleidende verschijnselen met sodomische kenmerken. In al deze gevallen moeten
opstandige (protesterende) neigingen onderdrukt worden. Het opdringen van eigen
opvattingen, eigen beschaving, eigen godsdienst (het leraarschap van Vittorio) gebeurt
zowel tegenover het onderbewustzijn, als tegenover de onderdrukte klassen en
minderheden, of de gekoloniseerde volkeren. Men mag dan ook zeggen dat in het
protestantisme van de zestiende eeuw reeds de revolutie van 1789 en de ontvoogding
van Afrika en Azië in de twintigste eeuw besloten lag. Meer in verband met het boek
van Klossowski kan men zeggen dat de sodomie van Vittorio een zinvol symbool is
van het optreden van het katholicisme en van de daarmee verbonden westerse
beschaving, daar en wanneer het een machtspositie inneemt.
In Antoine, opvolger van Octave, zal de toekomst verwezenlijkt worden. Daar hij
tot het mannelijk geslacht behoort, betekent hij tegenover Roberte de nieuwe geest.
Octave wil deze geest via Vittorio naar zijn zienswijze vormen. Roberte wil hem
echter de lessen van de irrationele natuur geven. Haar aarzelingen betreffen de
onrijpheid van Antoine, maar deze onrijpheid tekent meteen haar eigen onzekerheid
nu ze de vrijheid verovert en de oude posities prijsgeeft. Want een konsekwentie van
die vrijheid is dat de schrikwekkende demonen uit de Oudheid weer opdoemen, dat
de sluimerende boze hartstochten weer oplaaien. In de wereld van Roberte's vrijheid
staat de mens bloot aan ongekende machten waartegen hij dient opgewassen te zijn.
Zoals de H. Antonius zal Antoine dus beproefd worden door de bekoorlijkheid van
het vlees en allerlei monsters zullen hem belagen. De H. Antonius heeft eens en voor
altijd verzaakt aan het bekoorlijke en willen leven alsof de wereld van het vlees niet
bestond. Deze ontkenning, deze drastische afscheiding, is een aspekt van katholieke
(en westerse) discriminatie. Maar nu een nieuwe Antoine weer voor dezelfde
beslissing staat, wil Roberte een waarachtiger oplossing dan de eenvoudige ontkenning
van de wereld van de oude demonen waarmee ze solidair is. Ze wil hem het vlees
doen kennen om hem in het vlees over het vlees te doen triomferen, hem opvoeden
tot een potente, volwassen man. Want als een man op de juiste wijze met een vrouw
kan verkeren, dan staat zijn ziel ook in de juiste verhouding tot de demonen van het
onderbewustzijn, dan is hij opgewassen tegen de onvoorzienbare accidenten van het
dagelijkse leven, dan is hij solidair met de natuur, zonder er de slaaf van te zijn, dan
begrijpt hij het volkse, het kinderlijke, de dieren, dan hebben de woorden een
menselijke betekenis. Octave echter ziet in Antoine de opvolger van Vittorio, een
rode beul, die Roberte (wat ze incarneert) zal afstraffen, omdat ze Octave (het
reaktionaire katholicisme van de bourgeoisie) heeft willen vergiftigen, zijn einde
bespoedigen.
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Klossowski zelf zinspeelt nergens op de begrippen ‘animus’ en ‘anima’, die behoren
tot de dieptepsychologie van C.G. Jung. Ze lijken me nochtans een passend
hulpmiddel voor een goed begrip van de verhouding van Octave tot Roberte. Octave
en Roberte zijn aanvaardbaar als werkelijke personen, maar ze kunnen ook beschouwd
worden als de incarnatie van genoemde psychologische complexen. De beelden van
Octave, die de stolling van zijn blik zijn, aan zijn geestesoog verschijnend als
meningen, fungeren dan als animus van Roberte, terwijl Roberte de verlokkingen
van de anima van Octave representeert. We hebben tot nog toe de houding van Octave
geidentificeerd met die van het reaktionaire katholicisme. Men zou daaruit kunnen
afleiden dat slechts een groep van de r.k.-kerk bedoeld wordt en dit is inderdaad het
geval voor zover de nadruk op het compromisloze en extreme in Octave's houding
gelegd wordt. Het reaktionaire, door Octave gerepresenteerd, geldt echter voor het
hele katholicisme, en zelfs de hele westerse beschaving die nog steeds een burgerlijke
beschaving is: deze ontwikkeling is historisch. In wer-
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kelijkheid zijn er echter in het katolicisme een aantal schakeringen en is het
betrekkelijk (d.i. extreem, maar ook minder extreem), reaktionair. Anderzijds zullen
de meeste protestanten zich wellicht gelukkiger voelen met Octave dan met de
zedeloze Roberte. Dit is een schijnbare tegenspraak, die voortvloeit uit het feit dat
in het leven alles streeft naar wanorde en vermenging, terwijl een boek een bepaalde
orde schept. Zoals Octave representatief is voor het katholicisme, is Roberte dit voor
het protestantisme. Er is immers in het protestantisme een bepaalde traditie van
vrijzinnigheid, van vrij onderzoek, van persoonlijke bijbelvorsing, een benadrukking
van een persoonlijke verhouding tot God. Het protestantisme was in de oorsprong
een protest tegen de regels, de oude vormen, de wereldse oppervlakkigheid, het
gebrek aan een waarachtig innerlijk kristendom van de r.k.-kerk. Vandaar de
beeldstormerij. De beelden waren oppervlakkige, niet bezielde tekenen van een
uiterlijk kristendom geworden: afgodsbeelden. Maar wat voor beelden geldt, kan
ook voor woorden en begrippen gelden. Ook zij kunnen leeg en zonder betekenis
worden, woorden en begrippen als God, goedheid, rechtvaardigheid enz. kunnen van
hun inhoud ontdaan slechts banale tekens geworden zijn. Een nieuwe beeldstormerij,
een protest in het protestantisme, leidt dus naar een vrijzinnig en atheïstisch
humanisme zonder expliciete voorschriften, zoals het Sartriaans existentialisme er
b.v. een is. Een andere tegenstelling van Octave en Roberte is politiek: het burgerlijk
konservatisme tegenover het demokratische progressisme. Waar Octave immers
onvoorwaardelijk een definitieve voorkeur geeft aan bepaalde, geijkte vormen,
politieke lichamen, families, daar zal Roberte, zoals het protestantisme in geloofszaken
deed, een zin eisen en dus slechts voorwaardelijk haar steun kunnen toezeggen. In
geval van verstarring en mummificering zal zij revolutionaire veranderingen nastreven.
Voor haar bestaan er geen rechtmatige bevoorrechten, zoals ze ook moreel geen
vooraf vaststaande voorkeur voor bepaalde gedragslijnen heeft: bij elke keuze,
innerlijk of uiterlijk, geldt op demokratische wijze het algemeen stemrecht. Het
fossiel conservatisme doet Octave dromen van een oude-mannenstaat, terwijl de
preoccupatie van Roberte met jongelui integendeel een instelling op een nieuwe
toekomst toont. Tenslotte kunnen we Octave en Roberte nog tegenover elkaar stellen
als rationalisme en irrationalisme. In het geval van het historische, westerse
rationalisme van Octave, dat sinds de Renaissance zich afsplitste van zijn irrationele
voedingsbodem, is de tegenstelling volkomen. Tegelijkertijd splitsen de woorden
zich van hun betekenis af (wie denkt nog aan de oorsprong van een geijkte uitdrukking
als ‘de keerzijde van de medaille’, van een woord als ‘standpunt’). Wat is echter de
diepere zin van de wereld van Roberte? Wat is de uiterste konsekwentie van haar
beeldstormerij? De uiterste konsekwentie is dat wat geen beeld kan zijn, wat nog
ongevormd is of vormeloos is geworden, dat wat noch begin, noch einde heeft: het
loutere, niet vormgebonden zijn zelf. Dit loutere Zijn kan op de wereld, in het leven,
die beide eindig zijn, niet gerealiseerd worden, het bestaat daar enkel als afwezigheid,
als herinnering. Terwijl de uiterste konsekwentie van Octave dus een zinloos leven
betekent, zonder herinnering aan het zijn, is de uiterste konsekwentie van een volstrekt
vrije Roberte het Niets of de Dood. De absolute vrijheid loopt op de vernietiging uit,
van zichzelf en/of van de anderen. Daarom is het dat het leven de vrijheid van het
Evangelie niet duldt, zoals we Roberte ergens (zie samenvatting) zien noteren, vandaar
dat het Edikt van Nantes herroepen wordt, want aan een voortschrijdend
protestantisme wordt door het leven perken gesteld. Daarom zal Roberte zich na de
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dood van Octave aan een nieuwe man wijden: Antoine. Maar de vernieuwing die
van Antoine verwacht wordt is alleen mogelijk als hij een leven leidt dat niet van
het Zijn afgesplitst is, als zijn existentie zin krijgt door het niets-en van het Zijn.
Daarom heeft Roberte een pakt met onbekende machten getekend, zoals de laatste
zin van het boek noteert.
De taal drukt de menselijke realiteit onvolkomen uit, omdat ze medium is, niet
die realiteit zelf. Dit medium, de woorden, bestaan voorbarig en worden bovendien
op een menselijke realiteit toegepast, waarvan de uitdrukking door het noodzakelijke
tijdsverloop nodig voor het uitdrukken, steeds haar aktualiteit achterna hinkt. Dit
dubbel verraad wordt nogmaals versterkt door het feit dat taal in algemene termen
stelt wat als menselijke realiteit individueel en einmalig was. Deze wet is universeel;
de vormgebondenheid van het leven, waarin alles een begin en een einde heeft,
verraadt de vrijheid van de menselijke realiteit, die enkel mogelijk is in het loutere
Zijn, dat het Niets is (nog niet is of niet meer is), aangezien het begin, noch einde
heeft. De menselijke vrijheid bestaat
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dan ook alleen als herinnering aan het loutere Zijn in de vormgebonden existentie.
De herroeping van het Edikt van Nantes, de victorie (Vittorio) van het katholicisme
is onvermijdelijk. De volstrekt vrije mens, die Bataille ‘l'homme intégral’ noemt en
die degene is waarvan Sade droomde, is onmogelijk door de ontologica van het leven
zelf. L'homme intégral van Sade is dan ook een man van de dood en de vernietiging.
Als de oude vormen verdrogen en afknappen (dood van Octave), dan dient de vrijheid
zich toch opnieuw te binden, lichamelijk, in het leven. Maar deze lichamelijkheid,
deze vormgebondenheid, m.a.w. het aan het leven inherente katholicisme, is een
vreemde dwang die in de erotiek, door het vrouwelijke op paradoxale wijze tot
realisatie van haar vrijheid omgevormd wordt, wat zichtbaar is aan de lust (de erektie
van de clitoris). Roberte leerde de subtiele overgang, die in de ogen van Octave een
dubbelzinnigheid was, maar in de orde van Roberte waarachtige vreugde wordt: hoe
het lichaam (de ziel) van een vrouw zich nog verweert en tevens reeds geneigd is
zich over te geven aan de vreemde indringing, hoe het de onvrijheid van het
katholicisme, dat besloten ligt in de ontologica van het leven, aanvaardt en jubelend
zijn vrijheid beleeft in die gebondenheid als herinnering aan het Zijn. Gedurende een
tijdsverloop bestaat de tijd niet meer, staat hij stil, is de mens in het tijdloze, het
eeuwige, door het natuurlijke, lichamelijke gebeuren dat sinds het begin der tijden
een steeds herhaald menselijk hoogtepunt was, waarin dood en leven elkaar kruisen
en de oneindige vruchtbaarheid van de natuur, die ewige Wiederkehr, gevierd wordt.

De obsessionele erotische situatie
Herhaaldelijk zien we Roberte in een hachelijke erotische situatie belanden, waarvan
sommige details steeds weerkeren. Deze situatie wordt ook afgebeeld op Octave's
schilderijen die hij zorgvuldig beschrijft. Meestal zijn er twee aanvallers: een die
haar van achteren grijpt, een ander van voren. Degene die zich achter haar opstelt
heeft een bijzonder grote gestalte en treedt kordaat op, de andere is klein, aarzelend
en min of meer impotent. In de eerste rol zien we resp. de hellebaardier, Tarquinus,
de jonge bankbediende, de man van de bus die haar volgt naar de rue de Beaujolais,
de schoolknaap F., een communard, Vittorio, Antoine (in Octave's visie op zijn
sterfbed) en von A. Ze treden allen gewelddadig op, betasten haar meestal vrijpostig,
ontbloten haar boezem. Geen enkele scène zinspeelt op een normale coïtus. Ze houden
haar vast, betasten haar, ontkleden haar en Vittorio maakt zich zelfs schuldig aan
sodomie. Vooruitzichten op een kind zijn er niet. Hun seksualiteit is potent, maar
onvruchtbaar. De tweede rol toont mannen die aarzelend en min of meer impotent
blijken. Ze zijn niet gewelddadig, maar nieuwsgierig en speuren de geheimste zones
van haar lichaam af. Voor het eerste type heeft Roberte een afkeer, voor het tweede
misprijzen. Octave zelf zien we een paar maal in de tweede rol, in het winkeltje van
de rue de Beaujolais is het een jongeman, de anderen zijn de schoolknaap X., een
tweede communard, de speurder C. De scènes zijn meestal niet onmogelijk, maar
nogal eens onwaarschijnlijk of uitzonderlijk. In het eerste geval met de heiligschennis
in de romeinse kapel, is er zelfs geen twijfel over dat de handen die haar vanuit het
tabernakel bij de polsen grijpen geen letterlijke, maar een figuurlijke betekenis kunnen
hebben, en ook de hellebaardier blijft irreëel. Klossowski geeft trouwens
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aanduidingen, waar men in de tekst licht overheen kijkt, maar die bij nader toezien
zonder twijfel ons erover inlichten dat de ‘présence réelle’ niet objektief, maar
subjektief in Roberte gerealiseerd wordt. B.v. is de hellebaardier ‘een te reusachtig
personnage om niet de afbeelding van een wezen uit een andere wereld te zijn’ en
‘de handen die zozeer op de hare gelijken dat ze ervan schrok’ kunnen heel nuchter
verklaard worden door een weerspiegeling van eigen handen. Wat kan nu de betekenis
zijn van het dubbele paar? Zoals altijd in dit boek kunnen ze meerdere functies
hebben, maar frappant is dat ze kunnen worden geduid als twee aspekten van de
rationalistische geest (Octave). Ze gebruiken dan ook een zaklamp om bij te lichten.
De gewelddadige reus die haar van achteren aanvalt, verbeeldt dan het opdringen
van rationele begrippen aan de irrationele realiteit van Roberte, zoals we reeds eerder
uitlegden (cfr Vittorio). De impotente is degene die naar de werkelijke betekenis
speurt, maar niet verder komt dan tot enige aarzelende, oppervlakkige betastingen,
wat kijken, en dan ook onvolwassen blijft (klein van gestalte). In beide gevallen blijft
de geest onvruchtbaar: hij is rationeel, maar niet creatief. Bovendien matigen al deze
figuren zich iets aan wat hun niet toekomt: ze zijn te jong (de knapen) of van een te
lage klasse (de communards, de

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

45
jonge bankbediende, de twee van de rue de Beaujolais). Terwijl in Roberte de erotiek
triomfeert, wordt deze door hen geperverteerd, zoals de rationalistische verbeelding
de realiteit van het Zijn vervalst, verminderd, verminkt, degradeert.
Hoe gedraagt Roberte zich? Ze begint met haar eer te verdedigen: het is haar
burgerlijk bewustzijn, dat de redelijke en zedelijke kant kiest. Maar haar lichaam-ziel
wil de andere kant op. Deze tegenstrijdigheid vinden we telkens in de handen weer:
de ene heeft een andere tendens dan de tweede. Typisch is ook dat deze handen
meestal handschoenen dragen die ze gedurende de gebeurtenis verliezen. De handen
die waarnemen door een onmiddellijk kontakt zonder afstand kenmerken Roberte,
zoals de ogen die een afstand tot het objekt bewaren dit doen voor Octave. De
handschoenen zijn dus een laatste onnatuurlijke hindernis voor een lichamelijk
kontakt. Maar de handen vertegenwoordigen tevens het hele lichaam. Zoals
Klossowski op pag. 32 schrijft (over de schilder Tonnerre): ‘men hoeft maar een
paar vingers over de holte van de hand te doen buigen of strekken of een duim te
spreiden, en door het uitspringen van de palm heel de weerspiegelende kommentaar
weer te geven van wat op een ander lichaamsdeel plaats heeft: het buigen van een
torso, de omvang van de dijen, de verlenging en de uitdeining van de benen, de positie
van een voet die op de grond staat of in de ruimte blijft hangen’. Hiermee geeft
Klossowski de lezer tevens een vrijbrief om bepaalde terugkerende details als
representatief voor andere delen van zijn boek te beschouwen. In hetzelfde verband
dient de zinspeling begrepen te worden van de kaart met Roberte's vingerafdrukken
die haar getoond worden om te beduiden dat haar daden sporen nalaten waardoor ze
geïdentificeerd kan worden: het ene is beeld voor het andere en de woorden laten
toe de menselijke realiteit vast te leggen en naderhand te identificeren. Roberte wordt
ook telkens bij de polsen gegrepen en vastgebonden of vastgekneld, soms ook bij de
enkels. Dit blijkt tot de voorwaarden van het moment te behoren: zoals ook de tijd
stilstaat, een zekere immobilisatie in de ruimte? Het is een voorwaarde voor haar
genot. De zalving van de handpalm, tijdens het avontuur in de kapel te Rome, heeft,
aangezien de handen de andere lichaamsdelen representeren, tevens een minder
verheven bijbedoeling: de handpalm of muis van de hand biedt naar de globale vorm
en de afmetingen, en ook tactiel, een zekere gelijkenis met een andere intieme plaats
die onder de invloed van het genot ‘gezalfd’ of ‘geolied’ wordt. De dubbelzinnigheid
van de geheven voet, die zowel verweer als het vergemakkelijken van de toegang
kan beduiden, is een variant op andere tegenstrijdigheden, die van de handen in 't
bijzonder.
Er is een zekere ontwikkeling in de scènes na te gaan. De eerste in Rome is
onwerkelijk, de tweede met de jonge bankbediende grijpt nog in het huis van Octave
plaats, onder zijn toezicht, de derde is reeds buitenshuis, in het winkeltje van de rue
de Beaujolais, maar de ene likt haar handen en stuikt daarbij ineen onder de emotie,
de andere maakt geen aanstalten om het werk te voltooien, de vierde scène met de
jongens F. en X. is in zoverre geslaagd dat de twee knapen ejaculeren, maar tot een
eigenlijke coïtus komt het niet. Hierna heeft Roberte avontuurtjes met jongelui,
waarbij ze zich prostitueert, maar die voor het overige toch nog normaler conclusies
leiden. Tenslotte zal ze na de dood van Octave haar eigen huis terugvinden voor haar
erotische aktiviteiten en zich wijden aan een jongeman met toekomst: haar pupil
Antoine.
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Konklusie
Klossowski heeft in ‘De Herroeping van het Edikt van Nantes’ een
ontwikkelingsproces beschreven dat op uiteenlopende gebieden gevolgen heeft. Het
persoonlijk lot van Roberte tekent tevens een historische, filosofische, psychologische,
erotische en godsdienstige ontwikkeling. Het ene is beeld voor het andere als
herinnering aan een gemeenschappelijke grond: het Niets van het loutere Zijn waarin
alles gelijk, want zonder begin of einde is. De erotische hoogtepunten zijn
crisismomenten waarin de tijd stilstaat: de mens staat dan op een punt waar verleden
en toekomst in het heden samenvallen. De crisis is dus een vervuld zijn van de
tijdeloosheid van het loutere Zijn, waaruit steeds nieuwe vormen opduiken, maar dat
de oude vernietigt: door de sacrale daad van vruchtbaarheid wordt de ‘ewige
Wiederkehr’ bezegeld.
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Kanttekeningen
1. In het resumé zijn een aantal zinnen letterlijk - of bijna - de nederlandse vertaling
van zinnen uit het boek van Pierre Klossowski. Dit sluit aan bij de opzet van het
resumé: ik trachtte het zó op te stellen dat Klossowski's tekst met een minimum van
kommentaar voor zichzelf sprak.
2. De bevestiging of de ontdekking van verschillende thema's werd gevonden in
‘Un si funeste désir’, een verzamelbundel van essay's en inleidingen tot publicaties,
waarin Klossowski het o.m. over de ‘ewige Wiederkehr’ van Nietzsche heeft.
3. In een analyse van ‘Le Très-Haut’ door Maurice Blanchot, die eveneens weer
afgedrukt werd in Un si funeste désir, schrijft Klossowski (op blz. 169): ‘Ziedaar
voor de verstrooide lezer wat de uiterlijke actie zou zijn. Aangenomen dat hij niet
aan de betovering ontsnapt die zij op zichzelf uitoefent; des te groter is de kans dat
hij zich de eerste woorden van het boek niet herinnert: Je n'étais pas seul, j'étais un
homme quelconque. Cette formule, comment l'oublier? (Ik was niet alleen, ik was
een willekeurig iemand. Deze formule, hoe zou men die kunnen vergeten?). Laat
ons deze termen goed onthouden: un homme quelconque - une formule; dus is hij
de taal in de zin waarin Blanchot er tevens de transcenderende en immanente agent
van het menselijk avontuur van maakt...; enz.’. We citeren dit niet om het probleem
dat Klossowski via Blanchot aansnijdt, maar om aan te tonen dat onze interpretatie
grond vindt in de wijze waarop Klossowski zelf een roman leest, zodat zelfs in de
veronderstelling (die ik verwerp) dat Klossowski zich vergist betreffende Blanchot,
toch blijft gelden dat hij zulk een romanconceptie in het hoofd had en ze stellig zelf
aanwendde.
4. Wat ik de obsessionele erotische situatie genoemd heb, wordt veel duidelijker,
wanneer men van Georges Bataille ‘L'Erotisme’ (Ed. De Minuit, Paris) gelezen heeft,
waarin deze de voor-kristelijke en de kristelijke betekenis van ‘le sacré’ in verband
met de erotiek beschrijft en ontleedt, en daarvan de ‘mechanismen’ - of ‘regels van
het spel’ - die sedert het kristendom een verschuiving ondergingen, blootlegt. In
verband met Klossowski dient vooral gewezen te worden op de betekenis van verbod
(interdit, taboe) en overschrijding van het verbod (transgression), die voor het
kristendom beide het sacrale bevestigden en trouwens beide volgens zekere regels,
niet willekeurig, geschiedden: het offeren van mensen of dieren (het woord sacré in
sacrifice), de gemeenschappelijke orgieën bij bepaalde gelegenheden, etc.
Klossowski illustreerde met tekeningen ‘Roberte, ce soir’: daarop ziet men bijna
steeds een afbeelding van de obsessionele erotische situatie, die onfatsoenlijk is,
m.a.w. de betekenis van een taboe levendig maakt door de schending, wat een
subjektieve erkenning van het taboe betekent. Gezien het de Wet is die historisch de
overgang van een animale menselijkheid naar een dualistische, nl. profane en sacrale
menselijkheid, kenmerkt, en de overtreding van de Wet (de heiligschennis) de
verbinding van het profane en sacrale tijdelijk verwezenlijkt, is deze situatie in
archaïsche, voorkristelijke zin religieus. Ze is het dus ook voor de diepere lagen van
het onderbewustzijn, het kollektieve onbewuste. Dit komt neer op: de heiligschennis
is voor de subjektiviteit in de grond religieus.
5. Roberte vertegenwoordigt de subjektiviteit, terwijl het nieuwe gezichtspunten
opent om Octave, en wellicht tot op zekere hoogte Klossowski zelf, te beschouwen
als een denktype (typologie van C.G. Jung), dat absoluut geëxtroverteerd is, waardoor
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erotische en religieuze belevenis (irrationaliteit) uitgeroeid werden en nu grillig,
weerspannig en primitief in zijn onbewuste (of subjektiviteit) tegen hem ageren, op
de wijze nl. van Roberte. Octave is dus alleen godsdienstig in objektieve zin.
6. Analyse en bijvoegsel geven een weg aan, maar willen daarna de in bepaalde
richtingen geleide lezer zo vlug mogelijk de vrijheid teruggeven. De analyse is dan
ook fragmentarisch en exemplair. Niet alle mogelijkheden werden uitgeput. Na
voltooiing van de analyse was ik echter nog genoeg bezeten door het onderwerp om
sommige nieuwe ontdekkingen te doen:
a. De incestueuze verhouding van von A. tot zijn zuster Malwyda, voortgezet met
Schwester Roberte (ook Octave spreekt ergens van de zusterlijke verhouding van
Roberte tot hem), heeft een onmiddellijk verband met de verste en oudste bronnen
van het sacrale. Het sacrale is immers essentieel verbonden met het bestaan van
taboes, waarvan de overtreding heiligschennis betekent. De incest is nu juist het
wsch. oudste en meest universele taboe in de geschiedenis van de mens.
b. De naam van de schilder Tonnerre. Van ‘tonnerre’ of donder gaat een krachtlijn
naar Jupiter, die immers bliksem en donder als goddelijke attri-
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buten heeft. Daarmee verdelgt de toornige god hen die zijn gebod overtraden, de
schenders van de goddelijke (sacrale) wet. Dit geloof leeft zelfs nog verzwakt voort
in een hedendaagse uitdrukking als ‘op zijn donder krijgen’, immers van toepassing
wanneer men iets heeft uitgespookt wat niet mocht. In de Franse vloek ‘sacré nom
de tonnerre’ wordt een en ander verbonden. Deze vloek houdt weer een bedreiging
in en betekent voor degene voor wie hij bestemd is een waarschuwing voor iets dat
hij zou doen of zou kunnen doen en dat niet toegelaten kan worden, of afgeleid ook
het antwoord op het bericht van iets dat niet had mogen gebeuren. Verre familie van
de donder zijn de drie slagen die het aanvangen van een toneelstuk aankondigen, of
de slagen waarmee een voorzitter zijn vergadering tot de orde roept, of die welke de
intrede van een koning of soortgelijke topfiguur (soeverein persoon) aankondigen,
of de uitspraak van een vonnis of een beslissing. Cfr. nog: na de ernstige
heiligschennis door Roberte in de kapel te Rome: ‘A l'instant même, la hallebarde
frappait le sol de trois coups...; en de goddelijke (sacrale) machten treden onmiddellijk
hierna in werking.
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cornelis bastiaan vaandrager
made in madurodam
1
Wat gebeurde er met
reserve-luitenant Maduro?
Hij offerde zijn leven (1916-1945)
voor het vaderland.
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2
Vandaar alle camera's, alle ansichtkaarten,
alle huidskleuren, alle leeftijden,
alle verbazing, vandaar.
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3
De kroketten in het restaurant
zijn aan de kleine kant.
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4
De UITGANG heeft vertrouwde proporties.
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aktualiteiten

Jacopetti
De moralisten, humanisten, idealisten en andere Prinzipiënreiter reageren zoals het
hoort: ze vinden Jacopetti's films (‘Mondo Cane’, ‘La Donna nel Mondo’) walgelijk.
Een durfal vindt ze alleen maar ‘beangstigend’, alsof hij nog in sprookjes gelooft.
Men wordt kwaad op Jacopetti, omdat men kwaad is op de realiteitsbrokken die hij
toont.
Jacopetti blijkt in ‘La Donna nel Mondo’ vooral een grandioze peeper. Hij loert
onder rokken en truitjes. Bij deze scènes lacht de zaal studentikoos (persend). Jacopetti
blijkt ook een grandioze hypocriet: hij moet wel, hij moet z'n stuff aan het publiek
verkopen.
De camera is natuurlijk dolnieuwsgierig naar Softenon-kinderen. Hoe dit te
verkopen. Eerst natuurlijk de Belgische familie Vanderput kritiserend begluren: het
echtpaar begeeft zich naar een voetbalmatch. Demagogische vraag: wat gaat er in
hen om? (Woensdagavond 11 september trapte een bezoeker - Jan Blokker? - van
het Amsterdamse Calypso er in, siste ‘schandalig’ en verliet moeilijk slikkend de
zaal.
Dan opnamen van de gelukkige vaders en moeders met hun S-kind.
Overigens: S-kinderen waren het nauwelijks; ze hadden alleen wat moeilijke
armpjes.

Subsidiëren
O. houdt met de stelligheid van een ooggetuige vol, dat het een waar verhaal is. Plaats
van de handeling: het Ministerie van O.K. & W., niet lang voor het Protest.
Het (onder ons gezegd niet-katholieke) Hoofd van de Onderafdeling Letteren
neemt zich voor om op de nieuwe Kunst-begroting 2 ton meer te versieren voor de
literatuur. Zijn besluit komt voortijdig ter ore aan zijn meest ambitieuze ambtenaar
en (formele) rechterhand, die weet dat de Minister (met wie hij onder ons gezegd
het katholieke geloof deelt) de 2 ton liever aan een ander departement gunt dan aan
werkschuwe schrijvers.
Een paar dagen later komt de ambtenaar, na een langdurig onderhoud met het
Hoofd, handenwrijvend terug op zijn afdeling. ‘Ziezo’, zegt hij, ‘die twee ton heb
ik er tenminste af gekregen!’
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Communicatie
Een, ik meen vooroorlogse, conclusie van wijlen Aldous Huxley: ‘Het is heel wat
makkelijker om tien gedichten te schrijven, goed genoeg om de doorsneecritikus te
overtuigen, dan een advertentie die een paar duizend onkritische kopers overtuigt.’
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Televisie
Het TV-programma heet ‘De Ramblers Hit Parade’. Medewerkers: The Lords (lekker),
Anneke Grönloh (allure) en Rob de Nijs (onnozel, 2 merkwaardige voortanden).
Ramblerszangeres Janie Bron neemt eindelijk afscheid en stelt, in uiterst sportieve
scène, haar (lieve) opvolgster voor: Greetje Bozely (‘Ze werkt zo hard’, klaagde haar
moeder in een interview, ‘van de week viel ze in het Centraal Station flauw, had ze
al weer niet gegeten’).
Ontroerend beeld: bejaarde Ramblers (vaklui hoor! zegt men dan) als het
tienersidool van 40-45, Marcel Thielemans, en een gefrustreerde jazz-musicus, Toon
van Vliet, op de tienerstoer. Toppunt van ontroering: achter de drums grijsaard Kees
Kranenburg, die zich decennia lang moest vernieuwen. He did. De drummer van The
Lords kan zijn kleinzoon zijn.
Het valt buitenlanders wel eens op dat de gelaatsuitdrukking van de Nederlanders
zo in overeenstemming is met hun klimaat: chagrijnig. Deze buitenlanders hebben
dan nooit naar de Nederlandse TV gekeken. Nergens wordt zo gegrijnslacht als
tijdens radioen TV-interviews. Men stelt een vraag. Volgt nietszeggend antwoord
en grijnslach. Voorbeeld: Janie Bron werd door haar afscheidsplannen de laatste
maanden dikwijls geïnterviewd. Ze heeft wat afgelachen.

Public relations
Life, het nummer van 23 september. Cover: the Steve McQueens out riding. Een
coverstory van 7 pagina's, met 14 foto's waarvan 2 full-page. Inleidende kopregel:
Steve McQueen moves in on the movies and becomes its hottest new star. Kop: THE
BAD BOY'S BREAKOUT. Nederland zelfde tijd: behalve de contractuele
aankondiging in het nieuwe bioscoopprogramma een kwartpagina dagbladadvertentie
voor ‘The great Escape’.
‘Deze mannen wisten te ontsnappen’, voorop Steve McQueen, uitgeprobeerd in
o.a. ‘Never love a Stranger’ naast John Drew Barrymore, nu geclaimd als ‘een nieuwe
James Cagney’. Ja, hij lijkt op Cagney, vooral als hij een helm opheeft.
Enkele ingrediënten voor de nieuwe protagonist: Snelheid (motoren), leer
(motoren), een heldere oogopslag. In het privé-leven gelukkig en geen wilde haren.
Twee kinderen onder de 5 en 1 excentriciteit: Steve en zijn vrouw in het zwavelbad,
fles wijn op de rand van het bad. Elders in de reportage kampeert McQueen in de
Sierra Madre en wordt ruw gewekt door zijn hond Mike. Men weet dat Humphrey
Bogart hem voorging in deze woestijn, op zoek naar ‘De schat van de Sierra Madre’
(goud), onlangs nog hervertoond op de TV.
Hij staat nu boven aan de générique. Zijn leeftijd staat nergens vermeld. Begin
dertig, we weten het niet zeker.
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Generatie
Uit een rommelkast kwam plotseling tevoorschijn ‘Stroomgebied’, de in '54
verschenen ‘inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie’, die toen
alweer meer aan uitleiden toe was. Het is nog geen 10 jaar geleden, maar je weet
eenvoudig niet wat je ziet.
Wie heeft ooit van Michael Deak gehoord? Hij was een dichter, en dat is duidelijk
te zien: uit het duister duiken zijn trekken romantisch op onder zwarte wsch. lange
haren. Omslaan. Hans Warren in Amerikaans showhemd met palmen erop. Coert
Poort (?), een spits, pienter (muizen) bekje, beetje de vroegere staatssecretaris van
O.K. & W., mr. Y. Scholten, nu minister van justitie. H.J. van Tienhoven (?) met
lange tanden lachend, editie Fernandel. Verderop. Nico Verhoeven heeft een hoog
kaal (voor-) hoofd, op het midden begrensd door wollige krullen. Kijkt ook als een
schaap.
Guillaume v.d. Graft heeft een langwerpig hoofd, niet alert en koel, als de ook in
het boek afgebeelde W.F. Hermans, maar diep- en rechtzinnig. Frans Muller (?): het
type van iemand met een hoge, geaffekteerde stem, suikerziekte, nerveuze tics.
Mattheus Verdaasdonk (?), blond, kijkt bokkig, werkt op de lachspieren. Hij kijkt
althans niet zo streng-rechtvaardig als J.B. Charles die, toen de foto werd genomen,
de Duitsers nog maar 9 jaar geleden had verjaagd. Leo Vroman is gewoon lelijk, wel
grappig; Hella Haasse heeft onverzorgd piekhaar, dat vast niet lekker ruikt; Harriët
Laurey heeft zojuist de koeien gemolken (maar het zal de Muze wel weer geweest
zijn).
Laatste serie. Jan G. Elburg heeft op deze foto een gezicht van wit, te goed
geschoren vlees, hij rookt een sigaretje en kijkt integer. Gerrit Kouwenaar zendt zijn
blik afwachtend de ruimte in. Hans Lodeizen was toen al dood, en Remco Campert
heeft zijn haar en brosse, daaronder een plat hoofd met een te grote bril erop en een
klein sikje eraan. Simon Vinkenoog kijkt kwetsbaar, een voetballer die voor open
doel 3 maal achtereen over de bal heeft gemaaid en nu een uitbrander van de trainer
incasseert. Lucebert is een echte artiest inclusief manchester. De leukste uit het boek
is C. Buddingh'. Hij heeft zijn haar netjes met Brylcreem bewerkt en een keurige
scheiding gekamd. Hij heeft een dikke snor en glimlacht.

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

55

Fotografie
Een paar nieuwe lezers vragen zich af wat de onmodieuze bolhoedjes in dit blad te
betekenen hebben. Ziet u die sleuf in de dop? Daar gaan de lichtgevoelige platen in.
En kijk, bovenin schuilt de lens van deze verborgen camera. Hij dateert uit de
begindagen van de fotografie: de nieuwe manier van zien, voorspelde Moholy Nagy
in '27.

Ajax
Zaterdagochtend 24 augustus overleed een erelid en secretaris van Ajax, Jan Elzenga
(66). Sport en Sportwereld schreef: ‘Enkele jaren geleden reeds werd hij door een
ernstige ziekte getroffen, maar na een zware operatie leek hij weer geheel hersteld
te zijn. Ruim een maand geleden werd hij wederom ziek en thans kon hulp niet meer
baten’.
De dag daarop speelden de Ajaxieden met een zwarte band om de arm. Zij verloren
in een ‘hoogstaand voetbalduel’ met 2-1 van Fortuna '54.
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Rotterdam, 12 september 1963
Cees,
Waarom lees ik het boek van de overgevoelige waarnemer Malte Laurids Rilke
met toenemende aandacht en dat van de overgevoelige waarnemer André Nooteboom
met toenemende ergernis? Rilke schreef goed.
Om iemand te interesseren voor je onmacht, je obsessies, is behalve bezetenheid
macht nodig. De macht van het woord bijvoorbeeld, het vermogen om vorm te geven.
Een vormtriomf kun je je boek niet noemen. De relativeertruc is na twee pagina's
al hinderlijk en een vorm die niet deugt, is ook met cynisme niet te redden.
Waarom moest en zou je al je waarnemingen verbeelden, in plaats van ze te
constateren? Is schrijven soms literatuur maken?
Het is 1963, en jij kijkt in je boek naar de werkelijkheid als een broeierige outsider,
in wie ik je geen moment herken. Je walgt, je schijt in je broek, je bent nog steeds
de klos: op een terras, in het nest, aan je schrijftafel.
Het boek is op z'n best a very sick joke van ‘a very sick man’ (pag. 135). Maar je
had die joke beter niet kunnen vertellen. Het gezelschap vindt 'm gênant in plaats
van amusant.
‘Ik zie alles, maar het is niet genoeg. Ik kan niet maken, angst en intelligentie is
niet genoeg, ik heb geen kracht... Je Steenkamp neemt mij alle bedenkingen uit de
mond, maar ondertussen. Ondertussen spoelen bij jou treinen nog steeds aan (pag.
10), ondertussen spoelt voor jou een stad nog steeds langs de ruiten (pag. 17),
ondertussen is het smelten en bederven in je schrijverij nog steeds vaste prik.
Toen je nog in het weiland in streepjeshemd lag te dromen van dood en leven,
toen kwam dat aan, toen was dat ‘een ander geluid’ van een ‘veelbelovend talent’.
Maar we zijn geen 21 meer.
Een Scott Fitzgerald, een Lowry, een Claus zit er niet in. Waarom doe je je maal
niet met je ‘kleinere capaciteit’ (pag. 191)? Of vind je dat de lezer alles maar moet
pikken van een schrijver, ook de impotente beschrijving van zijn impotentie?
‘Het vreselijke kijken naar mezelf, ik geloof dat dat niet meer hoeft voorlopig’ zei
je op 4 juli voor de tv. Ben je al aan iets nieuws bezig?
Cornelis Bastiaan
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koning voetbal
... maar als ik met mijn zoons in het Wantijpark voetbal / dan krijg ik en
geef ik pas kicks, jongen!
C. Buddingh'

nico scheepmaker
De inmiddels vergeten dichter Nico Scheepmaker heeft een zijner gedichten, dat
aanvangt met de regels ‘In het Stedelijk Museum / hangt een Klee / Ik vind het mooi
/ maar ik kan er niets mee doen’, na ook nog een warme, Händel spelende violist, en
een beeld (vogelvrije boom) in het Vondelpark als mooie zaken te hebben afgehandeld
waarmee hij niets kon aanvangen, met de navolgende regels blasfemisch besloten:
‘Alleen als Abe Lenstra / zwijgend speelt / met tegenstanders en een / oerbesef, - /
laat ik een traan / op 't asfalt van de kunst / Want ik vind het mooi / ik kan er niets
aan doen.’
Het is niet toevallig dat in deze regels met name Abe Lenstra wordt genoemd, terwijl
in die zelfde tijd toch ook nog tien andere spelers in het Nederlands elftal zaten.
Natuurlijk is de lettercombinatie ‘Abe Lenstra’, ten eerste door de magie die er van
uitstraalde, en ten tweede doordat het een ‘einmalige’ naam was (Pietje de Vries van
Sparta is ook een knappe voetballer, maar zijn naam mist het dwingende van
Abelenstra), ook poëtisch interessant, maar in dit zeldzame geval waren vorm en
inhoud toch één omdat Abe Lenstra, ondanks Keesje Rijvers, ondanks Faas Wilkes,
ondanks zelfs Coentje Melijn in later jaren, inderdaad een unieke figuur was. Niet
voor niets droomde J.B. Charles ervan juist hèm te vervangen in het Nederlands
elftal, waaruit weliswaar niet zijn clubliefde voor het oranje (blanje bleu?) blijkt,
maar wel zijn behoefte om de grootste onder de groten te kunnen remplaceren. Het
duidelijkst komt deze behoefte om van Lenstra ‘een held van onze tijd’ te maken,
hem te vergoddelijken zelfs, tot uiting in een puntdicht van voornoemde Scheepmaker
(zelf in zijn goede tijd een eerzaam aanvoerder van Blauw Wit 6), dat als volgt luidt:
‘In de naam van de Vader / van de Zoon / van de Heilige Geest / Abe’. Wat maakte
nu deze Abe (in Amerika zeggen ze Eeb) tot zo'n bijzondere figuur? Was het werkelijk
zo, dat die Scheepmaker een traan liet op wat hij ‘'t asfalt van de kunst’, met andere
woorden dus kennelijk: het kunstmatige, het onnatuurlijke van de kunst in
tegenstelling tot de vrije improvisaties van de homo ludens, noemde? Het was
werkelijk zo, ik heb dat uit de betrouwbaarste bronnen vernomen. Terwijl deze
Scheepmaker (de naam alleen al!) bij de aanblik van een Klee weliswaar esthetisch
en geestelijk aanzienlijk in zijn sas pleegt te raken, terwijl de muziek van Händel,
plus nog vele andere muziek in dat genre, hem duchtig veel genoegen verschaft (hij
heeft zelfs enige grammofoonplaten van die com-
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ponist in zijn bezit), en hoewel hij zowel door de werken van Rodin als Volten
aangenaam beroerd wordt (in de gunstige betekenis van dat laatste woord), heeft hij
nimmer enige traan om deze kunstwerken moeten laten.

Toegegeven, films doen hem altijd een boel (Mrs. Miniver t.e.m. Le diable au corps),
toneelstukken (De dood van een handelsreiziger) en documentaires over dieren met
een gelukkige afloop weken de tranen gemakkelijk los, maar dat telt eigenlijk niet
mee. Films e.d. spannen samen om via een allesbehalve abstracte inhoud het laatste
restje weerstand tegen het goede in de mens te vermorzelen, waardoor de mens zich
willoos overlevert aan de bedoelingen van de makers. Boeken, die mogen nog wel
meedoen, dat zijn abstracte drukletterbundelaars die vertaald moeten worden door
de lezer, zij bergen nog de zekering in zich die het doorslaan tot het minimum beperkt,
en niet zonder voldoening vertelt deze Scheepmaker daarom dat hij, voor zover hij
zich herinnert, slechts zes keer tot tranen ontroerd werd bij het lezen van een
prozawerk, te weten twee maal bij Archibald Strohalm, en vier maal bij eenzelfde
passage in ‘Het wereldje van Serjozja’, de eerste keer bij het doorlezen, de tweede
keer bij het vertalen, de derde keer bij het corrigeren, en de vierde keer bij het
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herlezen in boekvorm. Met andere woorden, bedoelde dichter wordt, ook al is hij
natuurlijk een sentimenteel baasje, niet vaker tot tranen ontroerd dan een ander
normaal medeschepsel, dus hoe is het te verklaren dat hij wel eens door Abe Lenstra
verleid werd een traan op het asfalt te plengen?
Hij ziet, zegt hij, het geval nog redelijk duidelijk voor zich, al zou hij willen dat hij
het nog duidelijker voor zich zag. Het gebeurde voor het rechterdoel, Heerenveen
speelde tegen Blauw Wit in het Olympisch Stadion, het doelpunt dat Abe Lenstra
scoorde dupeerde dus de club van de dichter, het was geen uitzinnige vreugde die
hem ontroerde. Het best herinnert hij zich nog van dat doelpunt, dat het geen prachtig
vleugelschot in de uiterste rechterbovenhoek betrof (dat zijn toevalstreffers die de
ziel niet strelen), dat er evenmin sprake was van een lange dribbel, waarbij weergaloos
handig zes à zeven tegenstanders werden omspeeld, en dat we niet te maken hadden
met zo'n geraffineerd Abeballetje, waarbij het leder met een schampende voet juist
buiten het bereik van de doelman in het doel draaide. Er was gewoon sprake van een
volmaakte actie, die zich bliksemsnel voltrok. Abe Lenstra, zo staat het in zijn
geheugen gegrift, had zich bij een aanval al half omgedraaid (de aanval leek
afgeslagen, een back van Blauw Wit had de bal), opeens bedacht hij zich, keerde
bliksemsnel terug nog voordat die back de bal gespeeld had, en kreeg toen, dankzij
zijn voorspellend radar, de bal voor de voeten gespeeld, ving hem in de ren op,
draaide een meter naar rechts om zijn schietpositie t.o.v. doel en keeper gunstiger te
maken en priemde vervolgens de bal zuiver in de hoek van het doel...
Wat maakte deze actie nu tot zoiets bijzonders? Het bijzondere was, dat in enkele
oogwenken van secondes een aantal losgeraakte draden werden opgepakt en gebundeld
tot wat schrijver dezes (geen dichter van professie) een ‘gouden streng’ zou willen
noemen. Dit doelpunt voltooide een creatief proces, dat te meer ontroerde omdat het
zich zo razendsnel afspeelde. Zoals de dichter moeizaam arbeidt aan zijn gedicht,
anderhalf uur lang met een kwartier koffiepauze, zo ploegt ook de voetballer, zelfs
de geniaalste, anderhalf uur lang voort aan zijn wedstrijd met een kwartier theepauze.
Eén keer echter in die anderhalf uur wordt de dichter besprongen door een geniale
inval, een zin die alle draden samenvat, een regel die volmaakt ‘zit’. Zulke geniale
momenten kent ook het voetbal.
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binnenkant voorplat

[Nummer 33]
reacties
Wim Zaal (Elsevier's Weekblad)
‘Eindeloze verzenreeksen... weinig meer dan vleugjes gevoeligheid en stemming,
die op den duur alleen maar vervelen.’
Vrij Nederland (rubriek Terzijde)
‘De laatste subtiliteiten van de jongste Nederlandse poëzie - het werk van C.B.
Vaandrager bijvoorbeeld.’
Frans de Bruyn
‘... als Vaandrager met de volgende drie lijnen: “HOERA, de complete cummings
is gearriveerd! $ 6.75” een hele pagina (gedeeltelijk vanzelfsprekend) weet te vullen,
dan denken we toch dat de Vaan(drager) een erg goedkope lading probeert te dekken.’
René Gysen
‘Over jullie new look poëzie meningen verdeeld.’
Gust Gils
‘Een stunt, en dat van dichters die ik zo waardeerde.’
lees verder pag. 56
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dit nummer
De eerste geruchten over een nieuwe poëzie dateren van begin 1963. De daarop
volgende uitspraken van literaire opiniemakers bezorgden de nieuwe poëzie een
nieuwsgierig publiek.
Sommige van deze uitspraken zijn waard om te worden onthouden en zijn in dit
nummer afgedrukt; ze werden gekozen uit kranteknipsels, correspondentie en
gesprekken van het afgelopen jaar.
Het is lang geleden, dat er in de poëzie wat te lachen viel. Het mag weer. Het is
eveneens lang geleden, dat de poëzie wat te denken gaf. Ook denken is in het vervolg
toegestaan, en bovendien gewenst.
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karl may-cyclus
Armando
Toen kwam die beer er aan.
Het duurde een eeuwigheid voor hij besloot
wie hij het eerst zou eten.
Dan weer snuffelde hij aan hem, dan weer aan mij.
Ik voelde zijn hete, stinkende adem.
Tenslotte besloot hij hem te nemen.
Zijn hoofd kraakte en versplinterde in dat vreselijke gebit:
een grizzly eet nu eenmaal altijd eerst de hersens.

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

5
Hij had bloed gespuwd en twee tanden verloren,
wel een bewijs
dat mijn kolfslag niet bepaald een liefkozing geweest was.
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Soms ziet men langs de weg een hoop stenen.
Dat zijn de punten
waar een mens van dorst of uit anderen hoofde om het leven is gekomen.
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‘Nu komt de straf.
Ik zal jullie door je knieën schieten. Let op!’
Ik schoot vlug achter elkander.
De vier mannen stortten met verpletterde knieën neer.
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Waar is hij?
In de kloof.
In de kloof? Lieve hemel! Hij is dus dood?
Ja.
Vermoord?
Ik veronderstel het.
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We moeten nu nog met zekerheid vaststellen wie de dode is.
Laten we zijn schoenen uittrekken en zijn tenen bekijken.
Dit gebeurde.
Hij had inderdaad aan iedere voet zes tenen.
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Het Damascener staal bliksemde
- een snelle sprong naar voren en meteen sloeg ik tegen
zijn opgeheven arm de bijl met de er nog aan hangende hand kletterde op de grond.
Door het voortreffelijk lemmet
was de hand vlak achter de pols afgeknapt.

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

11

A.D. 1964
René Gysen
We stoten door een laag van valse werkelijkheid: het onechte prestige van de dichter,
romantisch en sentimenteel gekleurd, als een erfstuk uit het verleden, dat door de
inertie van het menselijke een niet autentieke eerbiedwaardigheid verleend wordt.
De Cultuur. Een gesprek met reizigers voor uitgeverijen of met boekhandelaars zal
tot de tegengestelde conclusie leiden: men geeft geen bal om gedichten. Moet het
nog worden aangetoond? Waarom dan die hooggestemde komedie in ‘de wereld van
kunst en kultuur’?
Parallel aan deze onwerkelijke toestand verloopt het voortbestaan van een vracht
poëzie die aan geen werkelijke behoefte beantwoordt: de hedendaagse
poëzie-produktie is grotendeels een autonome woeker van poëtische reminiscenties
zonder verband met de huidige menselijke realiteit. In de globale poëtische produktie
spelen de wind, de zee, de rozen, de liefde, de dood, de humane gevoelens, een
overwegende rol die ze in de hedendaagse werkelijkheid niet hebben. Ze zijn
onbelangrijk geworden, en van betekenis veranderd, maar hopen dichters schijnen
dat niet te weten.
Hoe komt dat? Vanwaar die achterstand? In de huidige wereld, waarin alles beweegt
en verandert met een snelheid, waartegen we wellicht niet opgewassen zijn, hinkt
het menselijke in de mens de realiteit achterna. Eerst vaag, daarna wat nadrukkelijker,
dringen vreemde beelden tot ons door. Dit doet ons tenslotte nadenken: begrippen
worden hier en daar gewijzigd, later de sensibiliteit zelf, later het logische bewustzijn
dat naam geeft aan die nieuwe sensibiliteit, later de omgangstaal, later de openbaarheid
(Van Gogh is vrijwel populair, na 80 jaar). Op elk van deze etappes wordt een steeds
zwaarder gewicht van dood verleden het menselijke als een blok aan het been gelegd.
We worden geketend en belemmerd: door verouderde kollektieve stromingen, via
massa-media als pers, radio, t.v., commerciële tijdschriften, klassieke literatuur, de
kansel etc. Door innerlijke weerstanden, inhibities, automatismen, de hang naar het
comfort en de klaarheid der oude zekerheden; door de beperkingen van talent,
concentratievermogen en verbeelding, de moeilijkheid om de nieuwe realiteiten
voorstelbaar te maken; door de weerstand van een taal, die in het verleden ontstaan
is, en daarom autonoom de hedendaagse realiteit in beelden van voorbijgestreefde
werkelijkheid vertekent.
De dichter denkt aan de waarheid en de oprechtheid verschuldigd te zijn om
spontaan opkomende gewoonte-sentimenten, -verbeeldingen en -woordassociaties,
als persoonlijk te beschouwen. Maar ze zijn niet meer dan collectief verleden, dat in
hem optreedt in een gunstig, simplifiërend daglicht van redelijkheid, normaliteit,
‘gezond realisme’. De tegenpool hiervan zijn de zinloze, formalistische
nieuwlichterijen (vooral in Vlaanderen).
Het valse imperatief, volgens welk poëzie naar een hoger niveau moet streven:
het is om te beginnen dubbelzinnig wegens de morele implicaties; bovendien
vooronderstelt het vaste normen, terwijl er alleen oude nor-
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men bestaan, en nieuwe elk volgend ogenblik op losse gronden staan, omdat de
huidige werkelijkheid als een draak is, die er iedere seconde duizend nieuwe koppen
bij krijgt. Tenslotte kan niet als een vooropgezet ideaal worden nagestreefd, dat wat
eerst door het gedicht kan worden gereveleerd: niet de pretentie, maar de persoonlijke
en kollektieve werkelijkheid beslist daarover. In een interview zegt Hans Verhagen
ongeveer ‘wat kunnen druk bezette mensen van deze tijd nog geven om de
persoonlijke gevoelens van ene Verhagen uit Vlissingen’? Ik geloof niet dat in vroeger
tijden de lezer zich daar veel méér om bekommerde. Wel ontstond een
solidariteitsgevoel, omdat men zich voor eigen gevoelens interesseerde. De druk
bezette mens van deze tijd doet dit niet. Hij leeft in een wereld die hem overrompelt
met duizenden indrukken, waarin alles bijdraagt om hem te verwarren en te
verstrooien: het verkeer, de menigte, elkaar verdringende informaties uit de pers,
radio, televisie, tijdschriften, boeken, publiciteit, elke week nieuwe etalages, vlug
wisselende stadsbeelden, nieuwe modes, toerisme, toenemende kontakten met het
vreemde, het buitenlandse, etc.
Ik vergelijk het jaar 1950 met 1964, en beperk mij tot veranderingen waarmee we
dagelijks te maken hebben. Toen was het bezit van een auto nog iets bijzonders, een
reis naar Italië, Spanje idem, televisie bestond nog niet, bandrecorders en l.p.'s bezat
men evenmin, nederlandse pockets waren een uitzondering. En nu? Denk aan de
woonwijken die er na 1950 gekomen zijn, en hoe anders het leven in die nieuwe
wooncomplexen verloopt.
Ons wereldbeeld is dan ook letterlijk veranderd. Velen kennen het landschap
hoofdzakelijk vanuit een auto: een beweeglijk landschap, opdoemend, wegdraaiend,
verdwijnend. Het is een beweging in één elan, maar met verschillende snelheid, nabij
of ver. Ons beeld is niet het eenvoudige, statische ‘kiekje’, maar een gecompliceerd,
zich wijzigend beeld.
In de moderne fototechniek en de moderne schilderkunst kan niets ons nog
verbazen, en voeg daar nog aan toe het ritme van het televisiescherm, waar sterk
verschillende beelden met plotselinge sprongen, veranderingen, verdwijningen in de
plaats treden van de te voorziene ‘normale’ opeenvolgingen, en ons daaraan wennen,
en dit alles met dikwijls onbewuste, maar daarom nog niet onopgemerkte visuele
bijprodukten. Gezien met het oog van de camera, vanuit alle hoeken, niet zoals het
menselijke oog het normaal registreert.
Dit heeft zijn konsekwenties voor het denken (het beeld gaat het woord vooraf,
men spreekt van denkbeeld) en voor de taal (elk woord is nu een constellatie van
betekenispartikels, niet meer een ondeelbaar betekenis-lichaam). We zien
overlappingen, wederzijdse inwerkingen, beweeglijke en verspringende realiteiten.
We zien iets niet meer als enkel zichzelf, maar ook reeds als het volgende, zijn
tegengestelde en zijn eigen dubbelganger. De roos was in 1900 misschien de schoonste
bloem, maar nu behoort ze niet eens meer tot de flora, betekent niet meer vurige
liefde (desnoods grootmoeders jonge jaren), is nog nauwelijks rode vlek, eerder
goedkoop vrouwenondergoed en de vervalsing van een roos. De gedichtenmaker die
in die wereld de welgekende delicate gevoelens etaleert aangaande zijn geliefde,
god, de wind en de lente, herhaalt tot vervelens toe, wat reeds voorbij is, niet meer
betekent wat het traditioneel bedoelde, en zonder belang werd. Hij geeft blijk van
een voor een ‘dichter’ ontstellend gebrek aan gevoeligheid voor wat A.D. 1964
dagelijkse realiteit is, de grondstof voor de poëzie.
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teamwork
Sleutelaar + Vaandrager
(Europa)
Land. Land. Land.
Een continent,
niet zonder naslagwerken
en concurrentie.
We constateren
en rekenen regelmatig af.
Autoradio: American Forces Network.
Minuten en kilometers
worden gebruikt
om te sturen.
Voornamelijk om te sturen.
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(Factuur)
De gedachtengang

f

De idee

f

De uitwerking van de idee

f

De formulering

f

Overige onkosten

f
f

O.B. 4 %

f

Totaal

f

Girorekening 233772 of 276451, Rotterdam
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(Snelheid)
De snelheid doet ons goed.
Wij passeren
automobilisten en andere voorbijgangers.
De snelheid levert meer feiten, meer data,
meer inside information.
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de nieuwe poëzie
Cees Buddingh'
Wanneer er gesproken wordt van een nieuwe poëzie, dan is het eerste wat men zich
afvraagt: in hoeverre nieuw? Geen revolutionaire beweging, immers, zonder
voorgangers; geen literaire stroming, hoe afwijkend ook, die zo maar uit de blauwe
hemel komt dalen. Simon Vinkenoog wekte destijds veel eerbare verontwaardiging,
toen hij in de inleiding tot Atonaal poneerde, dat de beweging van Vijftig reeds
belangrijker was dan de Tachtigers ooit waren geweest. De feiten hebben hem in het
gelijk gesteld: de vaderlandse dichtkunst is in de loop van de laatste twaalf jaar
grondig van gezicht veranderd. Deze verandering zou men kunnen onderverdelen in
drie elementen: een wijziging in ‘mentaliteit’; een nieuwe beeldspraak en het verlaten
van de geijkte prosodische vormen. Van deze drie elementen is de eerste, die van de
mentaliteit dus, het moeilijkst te definiëren, omdat zij het minst direct aanwijsbaar
is. Bovendien was ervan een groepsmentaliteit slechts tijdelijk sprake. Onmiddellijk
opvallend zijn echter de vrije versvorm en de vrije beeldspraak. Kon kort voor en
tijdens de oorlog nog heftig geageerd worden tegen simpele beelden als ‘het blauwe
ringmeer van haar oog’ en soortgelijke voorbeelden van mild expressionisme, vandaag
de dag worden-gelukkig-heel wat stoutere stukjes verbeeldingsvlucht als de gewoonste
zaak ter wereld geaccepteerd. Men behoeft slechts een gedicht als Jan Elburgs ‘Dak
op het huis’ te leggen naast de voorafgaande poëzie op hetzelfde thema, om in te
zien hoe ingrijpend de vernieuwing der Vijftigers is geweest.
‘Men kan niet alles tegelijk hebben,’ luidt een oud-vaderlands gezegde dat ook
opgaat ten aanzien van de dichtkunst. Hoe ingrijpend de veranderingen ook waren,
waaraan de Vijftigers onze poëzie onderwierpen, in één opzicht bleef de vernieuwing
ten achter, en dat was ten aanzien van het woordge-
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bruik. In de gedichten van de meeste Vijftigers vindt men - bij alle vrijheden in
beeldspraak en taalgebruik - vaak nog een vocabulaire, die betrekkelijk nauw aansluit
bij die der niet-experimentele voorgangers en tijdgenoten. In dit opzicht kan er soms
zelfs van een regressie worden gesproken: de kwatrijnen uit Du Perrons ‘Filter’ zijn
wat bouw en beeldspraak betreft ongetwijfeld veel traditioneler en ouderwetser dan
de Vijftigers-poëzie, maar waar het om het woordgebruik gaat, in veel opzichten
geavanceerder.
Wanneer er thans over ‘een nieuwe poëzie’ wordt gesproken, dan schuilt het
‘nieuwe’ ervan m.i. in dit woordgebruik en in de ‘mentaliteit’. Wat het woordgebruik
betreft: een extreem voorbeeld hiervan vindt men in de cyclus ‘Boksers’ van Armando:
hier is - waar het op het idioom aankomt - niets meer wat aan vroegere poëzie
herinnert: alles wat naar ‘dichterlijkheid’ zweemt is uitgebannen. In plaats van de
taal van een Leopold, een Lucebert, een Andreus - bij alle verschillen, toch steeds
een ‘poëtische taal’ - is hier eenvoudigweg een bokser aan het woord in zijn eigen
jargon, een jargon dat mijlenver afstaat van alles, wat men gewend was als ‘poëtisch’
te beschouwen.
Deze anti-dichterlijkheid in het woordgebruik, hangt vanzelfsprekend met de
genoemde verandering in ‘mentaliteit’ samen. De instelling tegenover de dichtkunst,
ook van vele Vijftigers, was nog een uitgesproken romantische: dit blijkt duidelijk
wanneer men de uitspraken over poëzie nagaat, die men bij herhaling in hun werk
aantreft. (Het verschil tussen Kloos: ‘Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen’ en
Lucebert: ‘het lied heeft het eeuwige leven’ is zo minimaal, dat er nauwelijks meer
van een verschil kan worden gesproken). In de nieuwe poëzie is inplaats van deze
romantiek een nuchtere feitelijkheid getreden, waardoor de dichtekunst ontpoëtiseerd
wordt.
Poëzie als iets, dat ‘boven het leven staat’ - zij het slechts enkele decimeters wordt in het recente werk van o.a. Hans Verhagen en Cornelis Bastiaan Vaandrager
- bij de evidente onderlinge verschillen - doelbewust afgewezen. Over de taak, de
functie van de dichter, het lot, de weerklank, van het vers, wordt niet langer gerept.
De poëzie ís er eenvoudig, als het voetbalspel, het kleintje koffie, de Oude Maas en
het weerbericht. Zij is een verschijningsvorm als duizenden andere, maar toch weer
belangrijker dan deze duizenden, omdat zij de enige is, die deze duizenden
terzelfdertijd in kort bestek becommentarieert.
Voor Lucebert was de schoonheid, die haar gezicht verbrand had, nog een
probleem; Jan Elburg zocht nog - als Slauerhoff - in zijn gedichten ‘een woning te
vinden’; voor Hans Verhagen is er simpelweg ‘veel poetry emotion in de wereld’.
Deze nieuwe poëzie kenmerkt zich dan ook in de eerste plaats door haar ingrijpende
democratisering. Daarmee bedoel ik niet, dat zij voor een groter publiek toegankelijk
zou zijn - als is dat misschien ook wel het geval -, maar dat in deze dichtkunst geen
verschil wordt gemaakt tussen ‘dichterlijke’ en ‘ondichterlijke’ elementen, zoals dat
tot voor kort - ook door de Vijftigers - nog wèl gedaan wordt. Er is niet alleen ‘veel
poetry emotion in de wereld’, maar alles in de wereld heeft hetzelfde recht om ‘poetry
emotion’ op te wekken: de liefde (nog altijd), maar ook een blanco kassabon; de
geschiedenis, dood en geboorte, maar evenzeer een affiche van ‘Vince Taylor et ses
play-boys’ of een Frank Sinatra-film.
Een revolutie in de dichtkunst betekent altijd: het binnenhalen van elementen, die
tot op dat ogenblik als a-poëtisch of anti-poëtisch werden beschouwd (‘Tachtig’ was
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vallen, omdat ze de poëzie zouden hebben verminkt, geschonden, verkracht, mismaakt
en wat al niet meer. De (later ook door menig ageerder-in-den-beginne aanvaarde)
werkelijkheid was echter, dat deze verminkingen, mismakingen, etc. in waarheid
een krachtige en hoognodige bloedtransfusie waren. Ook de nieuwe poëzie wordt
van menige kant fel bestreden, omdat men er niets dichterlijks meer in ontdekken
kan. Het lijkt mij een gunstig teken.
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nieuwe poëzie
Cornelis Bastiaan Vaandrager
(China)
Daar gaat een neef van me, Arie.
Geen echte neef eigenlijk, Arie.
De moeder van Arie ging wel eens vreemd
omdat mijn oom het niet kon maken.
Ze ging met Chinezen mee,
wat opschudding verwekte, en Arie.
Er was geen weghalen aan, aan Arie.
‘Ha die Arie, hoe is het met jóu?’
Als de Chinezen
niet zo goed konden kezen,
dan zouden er niet zoveel Chinezen wezen.
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(Goldberg-Variationen)
De orde wordt wreed verstoord
door de komst van de kolenboer.
Hij hijgt ervan.

(Het hitwezen)
Ik vind de Amerikaanse versie
veel beter
dan de Nederlandse versie.
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(Het seksuele leven)
‘Hé moeder,
als je je dochter verloot,
krijg ik dan een lootje?’
Er gaan 12 domme blondjes in een dozijn
en 144 in een gros.
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een internationale primeur
Armando
‘Er moet een geheel nieuwe kunst komen... een kunst, die geen kunst meer is, maar
een gegeven feit’, schreef Armando in 1958.* Het is inmiddels zo ver. In de beeldende
kunst: de groep Nul, als deel van een internationale beweging, verwant met het Nieuw
Realisme.
In de literatuur: ‘de totale poëzie’. Een internationale primeur. Belangrijker dus
dan de ‘revolutie’ van de 50-ers, die in Nederland iets hadden op te knappen, dat
over de grens allang was gerealiseerd.
Niet de Realiteit be-moraliseren of interpreteren (ver-kunsten), maar intensiveren.
Uitgangspunt: een konsekwent aanvaarden van de Realiteit. Interesse voor een meer
autonoom optreden van de Realiteit, al op te merken in de journalistiek, tv-reportages
en film. Werkmethode: isoleren, annexeren. Dus: authenticiteit. Niet van de maker,
maar van de informatie. De kunstenaar, die geen kunstenaar meer is: een koel, zakelijk
oog.
‘Poëzie’ als resultaat van een (persoonlijke) selektie uit de Realiteit.
Interesse voor de psychologie van de ‘kunstenaar’? Bestudeer het hoe en waarom
van zijn selektie.

*

Maatstaf.
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televisie
Hans Verhagen
1.
Zon op het matglas; achter het matglas
de telexen één lange langwerpige emotie
Emotie vestigt zich, impuls na impuls,
als een televisiebeeld
[Achter mijn beslagen ramen zinken
noch storen mijn beeld
7 zeeschepen]
Emotie! een onderzeeër lanceert
een raket
richting een andere onderzeeër
[Volgende beeld, volgende onderzeeër]
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2.
De rails, de maan, het viadukt erop of eronder: alle mensen
met iets van een licht in zich
En ik mag noteren
dat ze functioneren:
niet alleen en niets voor niets
Met winterjassen, laarzen, mutsen,
de gezichtstrekken van grootmoeder
en iets van licht in zich
: Televisiebezitters
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3.
De visie van een dichter:
Eén oogopslag objektieve berichtgeving
daarna onmiddellijk ontstijgend aan
de goede stof waarvan zijn kostuum is gemaakt
[
]
Tenslotte toch nog enige momenten -oninteressante informatie
hem verstrekt door b.v. beelden uit Berlijn:
De televisie van een dichter
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4.
Oude principes in een nieuwe bustehouder
Het boek der boeken ligt op openbaringen
opengeslagen op het nachtkastje
Een proces komt niet in een pipet
tot stand,
maar tot stilstand
[Zichtbaarder wordt het - gevoed
met vis, opgevoed met andere
gemeenplaatsen - gezond]
Volgt bibliografie -
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Een dichter - de schrijfmachine waarin
de schoonheid van het leven wordt bezongen
Soms kan je geen mond van een mikrofoon
onderscheiden, geen geestelijk leven
van een televisieprogramma
Dichter? soms weet ik werkelijk niet
of ik nu luisteren moet of kijken!

[tijdschrift] Gard Sivik, Gard Sivik. Jaargang 7

28

een brief en andere gedichten
Cees Buddingh'
Een dagje in het leven
versbrief aan hans sleutelaar
beste hans, het is niet eenvoudig wat je vraagt:
vijf gedichten - (vijf!) - en liefst nog voor 1 november,
terwijl je weet hoe bloedig ik erop zwoeg;
maar ik heb het beloofd, min of meer - en nu zit ik dan hier,
alleen in de kamer, want stientje ligt nog steeds
in het ziekenhuis (nu al vier maanden), de jongens slapen,
en vlokje zwerft ergens op straat: het is negen voor elf,
zo stil als het maar kan zijn op zaterdagavond
in een nette semi-buitenwijk van dordt.
alleen beneden wat vage stemmen: er moet nog
een hoorspel bezig zijn, en soms komt er een auto
voorbij of de bus - en, o ja, de klok tikt, maar verder
geen geluid, en het lijkt mij een mooie gelegenheid
om jou, wat de engelsen noemen, een verse epistle
te schrijven, dat was per slot in de achttiende eeuw
een goed gebruik onder vrienden, en goede gebruiken
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houd ik, als het enigszins kan, altijd graag in ere.
waarover? niet over het wereldgebeuren: het is
tamelijk rustig, op het gewone gekift
en geharrewar na: er vallen nog altijd doden,
maar niet zo heel veel, statistisch gezien: we kunnen
sinds kort weer vrijuit ademen, voor zolang
als het duren zal - en over de rassenstrijd
kunnen we vloeken, maar franse wijn is toch veel
beter dan zuid-afrikaanse; à bas verwoerd,
leve bloke modisane! - en vanavond ook niet
over de poëzie, die er toch wel komt,
(mede dank zij dit nummer van gard-sivik).
nee, ik wou je gewoon eens verslag uitbrengen
van wat ik gedaan heb vandaag (19 oktober
1963: een zonnige dag,
droog en met bijna geen wind): om kwart voor acht
liep de wekker af, want sacha moest naar school;
maar voor anderhalf uur, naar bleek, want de onderwijzers
hadden vergadering - nu, dan had ik de kinderen
maar thuis laten blijven, denk je dan als huisvader,
die ook wel eens een keertje uitslapen wil.
tegen negenen was ik - als elke ochtend - even
bij stientje, die tamelijk monter was en vrij goed
had geslapen: vroeg wakker alleen en afschuwelijke dromen,
wiebe was thuis, van een keelontsteking opknappend:
we hebben een potje pim pam pet gespeeld
(hij had negentien kaarten, ik zes), daarna heb ik wat
in de nieuwe roman van colin wilson gelezen
(man without a shadow, arthur barker, london,
21/ net): nogal warhoofdig,
met veel slap geklets en weinig - beloofde! - seks;
een kop koffie gemaakt en gedronken, boodschappen gedaan
(bacon, smeerkaas, pijpragers, voer voor de kat),
otto gebeld, of hij wiebe wegbrengen wilde
naar zijn tante riek om naar de tv te kijken
(zelf even meegegaan om hem af te leveren),
daarna weer thee gezet, boterhammen gesneden
voor sacha en mij, en sacha, die voetballen moest
de deur uitgeholpen; de krant even ingekeken
(alleen de sport): toen was het alweer tien voor twee:
opnieuw naar het ziekenhuis: stientje badend in tranen:
de oude angst dat het toch niet in orde zal komen.
gepraat als brugman, gelukkig met enig succes;
om half vier te voet - want mijn fiets stond nog in pictura -
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naar dfc, om sacha met de spechten
tegen emma in aktie te zien en hem van de lijn af
aanwijzingen toe te schreeuwen: hij stond rechtsbuiten,
en was weer behoorlijk op dreef: gaf goede voorzetten,
zat er flink tegenaan, af en toe, en het scheelde niet veel
of hij had nog een doelpunt gemaakt - nu werd het 3-3;
wel wat jammer, want nu staan de adelaars bovenaan,
die alles nog wonnen, (vandaag van oranje-wit
met 6-3), maar die drukken de spechten er nog wel in!
vervolgens, na sacha eerst een zakje patat
te hebben verstrekt, vlugvlug naar huis terug,
om op tijd te zijn voor het bezoek: weer thee gezet, brood gemaakt,
ondertussen met water en lysol twee fikse plakkaten
stront opgeruimd, die vlokje, van wie ik dacht
dat ze buiten was, uitgerekend in mijn slaapkamer
gedeponeerd had - naar stientje, iets minder somber
goddank: wat gepraat en gekeken naar ivanhoe;
terug weer naar huis - voor de zoveelste keer - waar wiebe
al gauw arriveerde: de jongens in bed gestopt,
van limonade voorzien; thee gezet, zitten lezen
in eliot (what is a classic?) en yeats (purgatory),
en mij daarna gezet aan het schrijven van deze versbrief,
die ik nu (om zes voor half een) heb voltooid, dwz:
hier en daar moet er nog wel een beetje aan worden geschaafd,
maar ook weer niet al te veel, want het is de toon, hans,
die de muziek maakt, zoals booker little ons leert,
en nu rook ik nog één pijp en ga dan naar bed,
in de hoop dat mijn slaapkamer niet meer zo heel erg zal stinken.
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1×1=1
ik heb nooit hard gelopen
om dichters te ontmoeten,
maar mij wel vaak buiten adem gefietst
om op tijd bij een voetbalwedstrijd te zijn
het moet, in de poëzie,
niet van één kant komen

Optimist
zelfs op het schavot
liet hij rijn hoofd nog niet hangen:
toen moest een ander
het wel voor hem doen
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Nieuw partijlied
wat een ellende! (4 x)
wat een diepe ellende: (4 x)
zondag jl
nederland-belgië (2 x)
alweer niet op de tv (4 x)
beeldschermbezitters aller landen
verenigt u (2 x)
asjeblieft (8 x)
snel! (3 x)
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andere kostuums
andere emoties
Cornelis Bastiaan Vaandrager
(Michael McClure)
Reality has a welcome weirdness and is fresh.

(Realiteit)
Ik sta in een ruime, sober gemeubileerde voorkamer met vaste vloerbedekking. De
acoustiek is uitstekend. Ik kijk uit over de weg, de laan, de haven. Katendrecht. Al
die kaden daar zijn in het laatste oorlogsjaar opgeblazen. We stonden in de erkers
met vingers in de oren. De ramen waren uit de sponningen genomen. Ik heb constant
een gevarieerd uitzicht: auto's, schepen, mensen, firmanamen, kleuren. Het geluid
van het verkeer, het geluid van het huis, en vele andere geluiden.

(Conversatie)
‘Ik noemde hem een romanticus en hij wist er niets op te zeggen’
‘En Kouwenaar en zo, vinden jullie daar opeens niks meer aan?’

(Charlie Parker)
‘Met alle respect hoor, maar laten we nu eens luisteren hoe ze het tegenwoordig doen

(Tijdgenoten)
Soms voel ik me heel begaafd, soms denk ik: wat ben ik begonnen. Een bejaarde
erudiet zou zijn column in een liberaal dagblad beginnen met: een mens kan zich
soms heel begaafd voelen en soms etc.

(Sensatie)
Lat. sensatio: (zinnelijke) gewaarwording; levendige gewaarwording door het gevoel,
onder hoge spanning; gevoel van beroering door een verrassend of treffend voorval
of bericht; verwondering; opzien.
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(Ezra Pound)
The age demanded an image of its accelerated grimace.

(Headline)
There is nothing harder to stop than a trend.

(Dr. Rudolph Hoffman)
Remember that you have only one heart and one life to live.
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het voertuig poëzie
Rob Cassuto
Het tijdsbeeld is de laatste vijftig jaar steeds sneller gewijzigd. De omringende wereld
is niet alleen van aard en aanblik veranderd, tal van begrippen hebben nieuwe inhoud
gekregen, ontelbare nieuwe begrippen zijn opgedoken. Als gevolg daarvan vertoont
onze gevoeligheid voor prikkels uit die buitenwereld een kwalitatieve verschuiving.
Steeds sneller gaat deze verandering in zijn werk. Een sneeuwbaleffekt. De
verrukkelijke huiveringwekkende uitwas van de techniek, de wetenschap, de
bewapening: delen van het dekor, waarvoor men aandachtig staat; de wereld waarin
honderden atoombommen en miljoenen platen van Cliff Richard klaar liggen voor
konsumptie.
De woorden? Onvolkomen symbolen van verschijnselen, met hun eigen innerlijke
magneet. Ook het krachtveld van de woorden verandert mét de tijd, omdat immers
het krachtveld, de voorraad trefzekerheid, samenhangt met de kwaliteit en kwantiteit
van de opgeroepen associaties, nauw verbonden aan het hier en nu. Nieuwe woorden
komen op, worden geladen; andere worden ontkracht en zakken weg. Of het karakter
van de lading verandert (b.v. kapsule: nieuwe associatieve kracht door de ruimtevaart).
In dit licht gezien, is het duidelijk dat de meeste huidige poëzie een grote
achterstand heeft op de tijd: het kader van alle verschijnselen, ook van de poëzie.
Juist met het oog op de tijd-versnelling moet nog dringender dan vroeger de eis
gelden, dat de poëzie de tijd ‘bijhoudt’, aktief participeert, aktueel is. Kenmerken
van niet-aktuele poëzie: het wegdromen in eigen gevoelens; het kultiveren van een
weltschmerzkomplex-moderne-editie; archaïsch beeldgebruik; zinskonstruktie met
een eksperimenteel tintje.
Voorwaarden voor aktuele poëzie? Ten eerste het gebruik van up to date materiaal.
Annexatie van nieuwe woorden en woordkombinaties, nieuwe situaties, nieuwe
emoties. Vergelijk de wisselwerking met het besef van het zich onophoudelijk
wijzigende krachtveld van woord, beeld en begrip.
Ten tweede: een beweeglijke en versatiele taktiek. Snelle steekproeven nemen uit
de massa van het totaalbeeld. Flitsende diagnoses.
Een onverwacht ingrijpende poëzie, opererend in geaksidenteerd terrein.
Basis van de poëzie is de relatie ik-buitenwereld. Tot nu toe heb ik de nadruk
gelegd op de buitenwereld, het ik voorlopig beschouwd als de anonieme actor daarin.
Maar er is natuurlijk ook ik: de subjektieve per-
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ceptor en schifter van verschijnselen. Ik, die een emotie, een gevoel, een ontroering
ervaar door een verschijnsel of een gebeuren.
M.i. is de poëzie die als primair doel heeft 's dichters ontroeringen te verklanken,
goed versleten en het bekijken van de feiten op hun geschiktheid om die ontroeringen
te verwoorden, een verouderd procédé. Bovendien een ontkenning van de
werkelijkheid, die bestaat uit de dichter plús de wereld. Dit bezwaar geldt niet alleen
voor de meeste traditionele poëzie, maar ook voor die van de meeste jongeren, vooral
de anonieme. Zie de literaire klupblaadjes, dichtershoeken, tienen voor de tieners,
etcetera.
De ontroering, laten we liever zeggen: het geraakt zijn, uitbannen? Het gaat in
feite om de funktie van ‘het gevoel’. Het gevoel is voor mij - en ik geloof dat een
zekere generalisatie hier wel op zijn plaats is - het intuïtieve richtapparaat, de intuïtieve
leidraad. De richtinggever van het voertuig poëzie, niet zijn bestemming.
De poëzie als verbruiksgoed, tenslotte. Kon vroeger de dichter zich koesteren in het
licht der eeuwigheid, nu zal hij zich moeten neerleggen bij een kortere levensduur
van zijn produkten. Overmorgen is de foto vergeeld, drie dagen later lacht men zich
rot, daarna wordt de kachel er mee aangemaakt en waarom ook niet. Zo is de mens,
onder andere dichter, en een van zijn vervoermiddelen is de poëzie.
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mensen. mensen?
Rob Cassuto
feliciteer uzelf met dit geslaagd vervoer.
berust in uw verplaatsbaarheid
een mobiel begin een mobiel einde
(berust in uw vervangbaarheid)
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(opletten) zuiver en trefzeker
een rood centrum op zijn button down.
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(vervolgens)
trekt ieder zijn jas aan: bulletproof.
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diagnoses
Rob Cassuto
kijk, dwz. ik zie en
u begint
(dwz. u ziet en
ik begin)
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Op grote hoogte
(al jarenlang ononderbroken
op grote hoogte vliegend:)
‘wacht, let op.
een polsstok op het radarscherm?
een verliefd vliegtuig? een regen
van spelden?’ ontroering
?
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Variabele opname
bv. één m2 dagbladangst.
enkele gegevens:
uw stoel, uw straalkachel, uw
vitamine c, uw laxans,
uw aanvraagformulier voor
oogdruppels.
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aktualiteiten

Misdaad
Het komt allemaal door opa de Boer. Die heeft zijn zoon aangeraden om Theo, een
huisvriend, niet meer binnen te halen, en hem de omgang met Tinie (4 jaar) en Arie
(5 jaar) te ontzeggen. De dag voor Kerstmis brengt vader de Boer de beslissing aan
Theo over. Maar op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar staat Theo toch te wachten
als de school uitgaat. Hij laat de kleuters achter op zijn brommer plaatsnemen. Aan
een vriendje geeft hij een briefje mee voor de familie de Boer, met de boodschap dat
Arie en Tinie wat later thuis komen.
Theo, een 21-jarige straatmaker, rijdt naar zijn huisje in 't Zand, 15 kilometer van
Den Helder.
Hij stopt Tinie in een teil met koud water en doet de koude keuken op slot. Als
Tinie begint te huilen, zet hij de slang er op. Hij geeft Arie de opdracht om zijn zusje,
als ze lastig wordt, er flink van langs te geven met de matteklopper. Arie deelt een
paar rake klappen uit. Maar het gaat ‘oom Theo’ niet hard genoeg. Hij neemt het van
Arie over. Hij slaat Tinie bont en blauw van top tot teen (indrukken van de
matteklopper op het rugje). Vervolgens neemt Theo de kleine meid onderhanden
met een oude binnenband van zijn brommer. Tenslotte geeft hij haar een schop. Tinie
vliegt met haar hoofd tegen een stoel en blijft bewusteloos liggen. Zij heeft een
hoofdwond. De straatmaker plakt een pleister op de wond en draait een paar platen.
Na Tinie nog een laatste pak slaag gegeven te hebben, brengt hij de kinderen weer
achter op de brommer naar Den Helder. Onderweg vallen ze nog een paar keer van
de brommer, maar dat is het minste.
Tinie heeft een lichte hersenschudding en overal zware bloeduitstortingen.
Theo is opgesloten door de rijkspolitie.
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Image
Mevrouw A. Jansen (79) uit de Zijdewindstraat (Rotterdam) is teleurgesteld. Zij
heeft haar weggelopen kat Mimi in de krant zien staan. ‘Ik hou van dat beest’, zegt
ze, ‘en ik wil hem terughebben’. Ook haar zoon heeft Mimi herkend in het witte
poesje van de foto. ‘Hij heeft twee verschillende ogen, een blauw en een groenbruin
oog’, zegt mevrouw Jansen. ‘En hij bleef altijd zo op zijn rug bij me op schoot liggen;
dat doet geen enkele andere kat’, vult haar zoon aan.
Ruim twee jaar geleden kwam Mimi als babypoesje bij mevrouw Jansen, ‘een
hoopje witte watten was het toen’. Op een dag in september verdween Mimi via een
open raam en een plat. Kinderen uit de straat kwamen vertellen dat de poes overreden
was. Daarom deed mevrouw Jansen geen aangifte.
Toen zag mevrouw Jansen Mimi in de krant, ‘alleen een beetje dikker geworden’.
De kat van de foto had, na een verblijf in een Delfts dierenasiel, op een tentoonstelling
het Europese kampioenschap behaald.
De bekroonde kat kan, volgens de eigenaar van het dierenasiel, nooit van mevrouw
Jansen geweest zijn. ‘Ik heb’, zegt hij, ‘datzelfde katje al veel eerder in mijn asiel
gehad. En een kat die van huis wegloopt, gaat ook niet van Rotterdam naar Delft!’
Hij vindt het maar vreemd dat, nu het katje bekroond is, opeens zoveel mensen
(‘wel 35’) komen opdagen die hun kat kwijt zijn, maar nooit aangifte hebben gedaan.

Dick Bos
‘De televisie heeft het menselijk contact veranderd en de DC 10 neemt de plaats van
de verouderde Fokkers in, doch de onvermoeibare zucht om “recht te zetten wat
krom is” en de zwakken te beschermen tegen de misdaad zal fris en nieuw blijven
zolang het mensenras een hart heeft.’
Dit staat in het inleidinkje tot Dick Bos nr. 29, ‘De verzekeringszwendel’. De
vorige 28 deeltjes, ruim 25 jaar geleden getekend, werden de afgelopen jaren opnieuw
in de handel gebracht door uitgeverij Nooitgedacht, Hilversum, inclusief oude spelling,
vergissingen met namen (de oude cliché's) en met weglating van al te langdradige
jiu jitsu-fragmenten.
De tekenaar Alfred Mazure, Maz, die zijn held inspireerde op de Haagse judoleraar
Maurice van Nieuwenhuizen, woont nu in Engeland, waar hij bekend en welgesteld
werd als tekenaar van de strips ‘Jane’ en ‘The daughter of Jane’ in de Daily Mirror.
De nieuwe Dick Bos, ‘in deze eeuw van ruimtevaart’, woont ook in Engeland
(Londen). Hij is in de Jane-stijl getekend, minder uniek dus, maar geloofwaardig.
Minder superman, maar evenveel mans. Zijn avonturen zijn minder gecompliceerd
en minder naïef, zijn taalgebruik is beschaafder geworden: je kunt minder om hem
lachen.
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Fotografie
Het tijdschrift Life heeft van de amateurfotograaf Abraham Zapruder voor ongeveer
135.000 gulden foto's gekocht. De foto's zijn gemaakt tijdens de moord op president
Kennedy. Zapruder is een van de honderden amateurs die foto's maakten van de
aankomst van Kennedy in Dallas.
De Amerikaanse geheime dienst heeft de foto's bekeken, aldus Zapruder.

Landbouw
Talloze beeldende kunstenaars blijven onverdroten doende met het vervaardigen van
zogenaamde ‘metaalpastieken’. Het zijn resultaatjes van soms lang gepieker, maar
buitengewoon armzalig vergeleken met de landbouwwerktuigen, tentoongesteld in
de Amsterdamse RAI.
Onomwonden gekleurd (rood, geel, blauw, groen), fascinerend van vorm
(bijvoorbeeld de harkkeerderspreider), bovendien uitstekend functionerend, worden
zij bekeken, betast, vaak gestreeld, niet door de museumbezoeker, maar door de
roodwangige agrariër.
Kunstkenners beweren dat boeren geen smaak hebben.

Cultuur
Kunstenaars en intellectuelen hebben het erg moeilijk met de steeds meer opdringende
technificering, die, naar hun mening, alleen maar leidt tot smakeloosheid en
nivellering.
Neem A. den Doolaard, een auteur ‘met fijne, ouderwetse krulpijp’. Joegoslavië
was zijn tweede vaderland, nu niet meer: ‘het industrialiseert - en met die
industrialisatie is er een stuk onverschilligheid, oppervlakkigheid binnengekomen’.
Griekenland, dat is een fijn land, ‘de mensen lopen er nog in vodden en raggen’. In
de Cadeaugids Boeken in Huis verklaarde hij desgevraagd: ‘Ik haat de mechanisering,
de benzinedamp en het gegier van vliegtuigen’.
Maar bovenal haat hij: televisie. Een haat, die de oprechte schepper deelt met de
meeste kunstenaars en intellectuelen.
Deze merkwaardige bevolkingsgroep was ook vertegenwoordigd op een
TV-congresdag in Eindhoven en heeft voor vermakelijke uitspraken gezorgd.
Zo vond het intellectuelengroepje dat door overvloedig kijken ‘een cultureel goed
als de conversatie een gevoelige klap had gekregen’. De te lange Erik de Vries had
(namens de kunstenaars) kennelijk behoefte aan meer verveling op de buis: hij wilde
‘het levende toneel, het levende ballet, de levende cultuur’ brengen. Wat zou de man
bedoelen?
Bovendien pleitte hij voor het inschakelen van meer kunstenaars bij de
programma's. Wat bezielt de man?
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worden vervolgd
snoek en pernath
De Soldatenbrieven (Bez. Bij LP 68) van Paul Snoek en Hugues C. Pernath zijn
gedateerd: 12 juli 1957 tot 19 februari 1958; de voorlaatste brief werd 31 obtober
1957 geschreven. Achter op het omslag staat: ‘In 1958 besloten beide auteurs hun
briefwisseling in boekvorm uit te geven’. De brieven zouden dus oorspronkelijk niet
voor derden bestemd zijn geweest. Het lijkt er
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nochtans op, want ze zijn met een zo sterke literaire inslag, in zulk een kunstige taal,
geschreven, als ik in particuliere correspondentie nooit eerder aangetroffen heb. De
twee vrienden spreken elkaar op weinig gebruikelijke wijze aan. Treursoldaat - Herder
van mijn woord - Zoon, gras en water - Verdwaald in juli - Doder, van klaver en
papier - Dolfijn - Bruidegom, zijn enkele van de namen waarmee HCP zijn vriend
bedenkt. PS houdt het meer bij één vaste term, die hij telkens anders kleurt: mijn
droeve broeder - mijn jonge broeder - mijn klankloze broeders enz.; een paar maal
waagt hij: Mijn onbegrensde - Mijn hese mol, soms - Apostel der genie.1.
Flikkers? Nee, dichters. Laten we even veronderstellen dat PS en HCP, in
tegenstelling tot wat de tekst op het omslag doet verstaan, deze brieven toch met
literaire oogmerken zouden hebben gewisseld. Dan sluit alles als een bus! Men kan
zich zo gemakkelijk voorstellen hoe het moet zijn gegaan. Kijk, twee dichters van
de tweede experimentele lichting, zoals dat destijds heette, aesthetische
temperamenten, dragen het uniform. Het staat hun voordelig. En er zijn voorgangers:
Apollinaire, Vaché. Onderwerp? Natuurlijk de dichter die verkwijnt in de
naamloosheid en zinloosheid van het leger. Vorm? Brieven! Het halveert de arbeid,
kort de soldatentijd, zó hebben we een boekje. Ook nog - en dit lijkt me een
Pernathiaans idee: het suggereert gelijkstelling met erkende Meesters en verzameld
of nagelaten werk. Taal? Is natuurlijk geen probleem. Het is de glorietijd van de
barokke experimenten. Resultaat? ‘Wij zijn lam met kunstmatige benen van
eigenliefde’ (HCP in de laatste brief). Inderdaad. Geschreven in 1957, door Walravens
ingeleid in 1959, gepubliceerd in 1961, hopeloos verouderd in 1964. Het slechtste
wat Snoek en Pernath ooit publiceerden. Juist daarom onthullend voor het failliet
van de experimentele uitwassen, die veroorzaakt werden door de inflatie van de
nieuwe mogelijkheden.
Bij het herlezen van de Soldatenbrieven heb ik me oprecht afgevraagd hoe zoiets
ooit ernstig is genomen. Wat voor brieven zijn dat, waarin de ene aan de andere
schrijft: ‘Paul, ik zag de goedheid in uw ogen.’ En: ‘Ik weet u stil van woede, egaal
en kelk in vijandige tuinen.’ Of: ‘Paul, zeg neen’2. (HCP), ‘Mijn onbegrensde, ik
moet koelbloedig blijven’ (PS). Wat een aftandse operastijl, wat een
burgerlijk-theatraal tremolo. En waarover schrijven ze elkaar, dodelijkernstig,
verheven, eerbiedig, precieus, biddend? Ze zeggen op alle toonaarden dat het leger
hun niet meevalt. Dat is alles. Een onverbiddelijke wit-zwarte visie: zij wit, de anderen
zwart. Egocentrisme. Individualisme. Discriminatie. Neo-romantiek. Kortom, het
burgerlijk idealisme van vóór 1900 in de mond van avant-gardisten anno 1957. Geen
openheid, geen avontuur, geen konfrontatie met de realiteit van de soldaat, zelfs niet
de radikale konsekwentie van de eigen onmacht. Maar zelfbeklag, pretentie. Ze
voelen zich er te goed voor. Niet als burgerzonen natuurlijk. Ze dragen toch ook geen
bolhoed en sokophouders. Maar als dichter kan het. En hoe wordt men dichter? Door
het woord. Het verbod om iets op eenvoudige wijze te zeggen. Elke mededeling
vertalen in fraaie taal, onverwachte beelden. De gevoelens opschroeven tot kosmische
proporties, zonder ironie. Alles moet even merkwaardig zijn. Blauwe maandag, brede
hersenen, rood en goud, groene weidewoorden, zilverkreet, vlindergroen uw arme
ingeslapen handen, het blinkende zwart van het gepoetste denken, diamanten
vriendinnen, zwarte winden (HCP). Wat stereotiep, maar toch wel kleurig. Nu wil
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waren niet geduldig of bescheiden genoeg om zich daaraan te houden. Pernath en
Snoek zijn geen domme, talentloze jongetjes, maar het lijkt me zeker dat ze zich alvast in die tijd - op belachelijke wijze overschatten. Ze vonden zichzelf zulke
knappe jongens, waren zo zeker van hun technische mogelijkheden dat ze dachten:
we zullen eens les geven in poëzie. De ontroering werd schoonschrijverij, het resultaat
van een verbale - en binnen enge lokale grenzen ook literaire - vaardigheid, die we
HCP en PS niet ontzeggen. De virtuositeit is soms geslaagd, op de wijze van een
akrobaat, een jongleur, een recordman, als aardige vertoning: ‘Adem, ja, dat kleine
onooglijke visje dat zich tegen de wanden van onze longen doodzwemt’ (PS), ‘Het
is bijna novembrrr’ (PS), ‘Mijn hoofd heet hoofd’ (HCP). Maar de geestelijke en
menselijke draagwijdte daarvan is - in merkwaardige tegenstelling tot het
prachtlievende dichterschap - vormeloos, onbeduidend en klein.
Was hun vertrekpunt bewust literair geweest en hadden ze dit konsekwent en
openhartig volgehouden, dan hadden HCP en PS een kans gehad te slagen. Maar
deze dichters verkozen een valse oplossing: zich vermommen als soldaten, terwijl
ze het soldaat zijn juist ontvluchtten in hun literatuur. Het vertrekpunt was reeds
verkeerd, de titel een leugen en de mislukking onvermijdelijk.
‘Oktober is geëindigd. Vandaag begroeven zij een oude adjudant. Hij was 54.’ Dit
is een aanwijzing voor wat werkelijke poëzie en werkelijke soldatenbrieven hadden
kunnen zijn. Helaas, het staat er niet helemaal zo. HCP wou het verfraaien: ‘Oktober
is geëindigd. Vandaag begroeven zij een oude adjudant in het eerste bolwerk van
zijn schaduw. Hij was 54....’ (cursivering door mij).
Wat is de oorzaak van de mislukking? De realiteit van de vorm is zijn verhouding
tot een persoonlijke realiteit. Het formalistische perfectionisme is een hersenschim,
waardoor iemand tracht zijn eigen realiteit te ontvluchten. De begoocheling wordt
in de hand gewerkt door de vorm af te splitsen van zijn houding tot de persoonlijke
realiteit. De eigenlijke vorm is die welke een zekere spanning (tension) tot die realiteit
communiceert. De afgesplitste vorm, van zijn werkelijke inhoud ontdaan, doet slap,
leeg, onevenwichtig, opgeblazen aan. Formalisten als PS en HCP laten de vorm
autonoom en willekeurig woekeren: het masker, het uniform, het personage, de taal
en de technische vaardigheid zijn de niet-geïntegreerde komplexen, waarvan zij de
ogendienaars werden. We hoeven niet verder te zoeken: dat is in feite de armzalige
inhoud van hun brieven geworden.

Eindnoten:
1. Voor Snoek is er de bezwarende omstandigheid dat hij zich op sleeptouw heeft laten nemen
door Pernath. Als de eerste beste Korban, Willem M. Roggeman of Marc Andries, is hij Pernath
gaan navolgen. En Pernath wist dit onmiddellijk: ‘Treursoldaat’ begint hij de eerste brief, ‘Mijn
droeve broeder’ antwoordt Snoek. Deze na-aperij geneerde Pernath klaarblijkelijk, want in zijn
tweede brief begint hij bij uitzondering gewoon met ‘Paul,’. Het overwicht van Pernath blijkt
bovendien uit het aantal brieven: 20 van Pernath, 11 van Snoek. Geen wonder: Pernath was
thuis in die korrespondentie, Snoek forceerde zich. Wie daaraan twijfelt moet eens Heilige
Gedichten naslaan, een bundel van Snoek die in hetzelfde jaar werd geschreven (van 1957 tot
begin 1958): plezierige dingetjes zonder zwaarwichtigheid of drama, geen aanwijsbaar verschil
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tussen gedichten vóór of na de rekrutering, slechts twee gedichten op zesenveertig hebben
betrekking op het leger. Het zijn overmoedige, komische fantasieën, waarin met generaals
gespot wordt.
2. Paul hééft neen gezegd. Reeds in juli 1961 (Vlaamse Gids 7, ook in Literair Akkoord): ‘Hoe
zal ik schrijven over poëzie? In het Nederlands. Ik zal trachten niet te vervallen tot het peil dat
mijn vriend Pernath bereikt, wanneer hij een kranteartikel schrijft: ‘Claus kiest uit introvertie
en extrovertie alle mogelijke tegenpolen, die de superieure functies van voornoemde toestanden
mogelijk maken en op enkele uitzonderingen na, dringt hij met een ontroerende symboliek
midden in de blinde passages van deze vreselijke eeuw.’ Paul was toen zijn eigen soldatenbrieven
al vergeten. Maar niet genoeg om ze omstreeks dezelfde tijd niet te publiceren, solidair met zijn
zulk een bevreemdende taal schrijvende broeder.
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Reacties
Alfred Kossmann (januari 1963)
‘Die van Verhagen zijn meestal erg kort. Zo wordt één bladzijde ingenomen door
dit vers:
Met liefde, kaartspel & kanker worden de uren gedood.
Van Vaandrager ook één gedicht: (volgt gedicht “Correspondentie”.)
Gard Sivik vind ik een sympathiek tijdschrift. Het is erg modieus en geneert zich
daar niet voor. Het wil de lezers schokken, en ik word graag geschokt. Maar dit
laatste nummer is toch wel pijnlijk onnozel.’
Simon Vinkenoog
‘Fijne gedichtjes!’
Armando
‘Voor het eerst sinds jaren dat ik weer met plezier poëzie lees.’
P.W. Russel (Algemeen Dagblad)
‘Vandaag mocht ik uw gedicht over Andrea Domburg ontvangen. Als ik eerlijk ben
dan zeg ik dat het gedicht me niets doet, maar desondanks zal ik het in de krant
afdrukken.’
Cees Buddingh'
‘In de poëzie kan van een belangrijke klimaatverandering worden gesproken.’
C. Rijnsdorp
‘De minderwaardige vijf “gedichtjes” van Cornelis Bastiaan Vaandrager “Koningin
van de Maas” in Randstad: het lezen niet waard, laat staan het drukken.’
Otto Dijk
‘Bij de meeste van die gedichten sta ik voor een muur.’
P.M. Smedts (Vrij Nederland)
‘Het spijt me u te moeten berichten dat uw cyclus Made in Madurodam niet voor
opname in Vrij Nederland geschikt is.’
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Michel van der Plas
‘... de “dichter” Hans Verhagen... de prestatie van 1 (zegge een) waardeloze regel
per bladzijde.’
Willem Brandt
‘“Verzen” van zekere Cornelis Bastiaan Vaandrager - verzen die niets anders meer
zijn dan dom en abjekt dronkemansgelal.’
R.J.H.B. te L.
‘De laatste gedichten van Cor vind ik weer kostelijk, breng hem mijn respecten over
als je hem mocht zien. Als ik hem zie krijg ik altijd de indruk dat hij is uitgerangeerd,
maar zijn nieuwe 20 bewijzen toch het tegendeel.’
Alfred Kossmann (juli 1963)
‘Van de “Vier nieuwe gedichten, made in Rotterdam” die Cornelis Bastiaan
Vaandrager publiceert, lijkt mij dit “Receptie” heel fraai.’ (Volgt gedicht ‘Receptie’.)
Gabriël Smit
‘Laren, 19 mei
Zeer geachte heer Sleutelaar, Op advies van een gemeenschappelijke
gesprekspartner, de heer Piet Calis, zend ik u bijgaande proeven van informatieve
poëzie. Ik hoop dat de redaktie van Gard Sivik bereid is ze af te drukken. Zo niet,
dan merk ik het wel.
Met hoogachting, Gabriël Smit Gooiersgracht 161 Laren N.H.
Drie kwatrijnen
1. Mijnheer Smit, wilt u nog een stofzuiger? Electro Lux, hét merk ter wereld!
2. Mijnheer Jansen, wilt u nog een radijsje? Gekocht bij Griffioen, de beste
groenteboer.
3. Mijnheer Calis, wilt u nog koffie? Mijn vrouw zet ze; de beste ter wereld.’

Wim Gijsen
‘... een (alweer!) nieuwe poëzie, alsof er sprake was van een automarkt, waarop elk
jaar een nieuw model moet uitkomen.’
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Ad den Besten
‘Parade der Proleten.’
Wim Zaal
‘Het beste stukje uit Armando's cyclus (“Boksers”), het slotgedicht, steunt uitsluitend
op een Greshoff-effectje waarvan ik drie jaar geleden schreef, dat de Vijftigers ons
daarvan tenminste verlost hadden. Ik zou het allemaal wel goed vinden, als het niet
werd uitgegeven voor verbazend nieuw.’
Paul Snoek
‘Hans Sleutelaar, Armando en Hans Verhagen zijn thans echter de enige vernieuwers.’
Ingezonden brief in de N.R.C.
‘Gard Sivik is langzamerhand een modeblad geworden: men hoort de naam zo nu
en dan in de trein, voor een brug of in een wolwinkel. En bij die naam horen uiteraard
de vertrouwde gezichten van Verhagen, Vaandrager, Sleutelaar en Armando.’
Gerrit Kouwenaar
‘Cornelis Bastiaan Vaandrager maakt zich teveel schuldig aan modernistische trucjes,
en wat die heren in Armando zien is me een groot raadsel. Dat is toch werkelijk niets,
zeg. Hans Verhagen waardeer ik.’
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R.C. (Podium)
‘Dichters (voor armando)
heef melis een stalen pen?
nee hij heeft een schrijfmachine,
allejezus het lint is op
, waar zit die knop nu ook al weer
ik ruk links ik ruk rechts
ik ruk dat lint gewoon eruit
kost een daalder, kan het mij
verdommen,
kerm: m'n vingers zitten vast!
een dokter.
grijnst: mooi voor gard-sivik.
kerm: m'n vingers zitten vast.
een dokter.
grijnst: mooi voor gard-sivik.
kerm: krijg de rotpokke met je
gard-sivik, een dokter.’

Carel J.E. Dinaux
‘Ik wil niet zeggen dat ik Hans Verhagen woord voor woord versta. Daarvoor zijn
mijn zintuigen te veel vergroeid met “het verleden”. Maar hij en Vaandrager en
Sleutelaar c.s. maken iets gaande waarvoor ik hun dankbaar ben: wakkerheid,
waakzaamheid, strijdbaarheid. De jeugd-van-nu: díe verstaat het.’
N.R.C.
‘Het is en blijft een onverkwikkelijke truc die Sleutelaar hier heeft uitgehaald.’
Kritisch maandblad Bok
‘Waarom ik de poëzie van Hans Verhagen fantastisch vind: Hans Verhagen = Hans
Verhagen = zichzelf (...) Hans Verhagen is meestal moderner, is dus nieuwer, staat
erboven (...) Poëzie die poëten de baard afdoet: een nieuwe grootheid.’
Hans Andreus
‘Verhagen I, de koele en anti-gevoelige; Verhagen II, de nieuwslezer met soms een
echte brok in de keel (...) wat ik theologie in de poëzie zou willen noemen (...) een
bundel die èn door Verhagens talent èn door de nu wel herhaaldelijk gesignaleerde
dualiteit van groot belang is.’
Anton Deering (Algemeen Dagblad)
‘Rozen inspireren de jonge dichter Hans Verhagen zelden, wel coca-cola,
injektiespuiten, basalt, vitamines, fabriekshallen, bomscherven en elektronica.’
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Martien G. de Jong (Elseviers Weekblad)
‘Hans Verhagen doet er verkeerd aan zich vast te leggen op een program. En zeker
op zo'n (helaas maar half-Parnassie-achtig) dwaas program. Waarom zou er, na
twintig en meer eeuwen, plotseling geen poëzie meer te halen zijn uit overtuigingen,
gemoedsaandoeningen en belijdenissen? Dat is doodgewoon nonsens.’
L.Th. Lehmann
‘Hans Verhagen is een goed dichter (...) Deze beeldspraak doet “vijftigerachtig” aan.
Dit zeg ik met nadruk, omdat Verhagen gepousseerd wordt als het kopstuk van een
beweging die geheel tegengesteld zou zijn aan die van de “vijftigers”.’
Hans Warren (Prov. Zeeuwse Courant)
‘In Hans Verhagen begroeten we een dichter die met kop en schouders boven zijn
generatiegenoten uitsteekt. Zijn toekomst zal moeilijk zijn bij zo een lucide inzicht
en zelftucht. We denken aan Rodenko, “de” stem van de generatie die in '50 aan het
woord was. Diens bundel “Gedichten” zouden we, met “Rozen & Motoren” als enige
twee kiezen wanneer we de Nederlandse nieuwe poëzie van na de oorlog moeten
reduceren tot het absolute minimum.’
A. Nuis (NRC)
‘Het reporterscredo, dat eigen visie en eigen sentiment zoveel mogelijk wil
buitensluiten en de “feiten wil laten spreken” is onhoudbaar in de poëzie en zelfs in
de reportage, al komt men er daar soms een heel eind mee.’
De Gelderlander
‘een miskweekje (...): de dichter Hans Verhagen.’
C. Rijnsdorp
‘En als je dan alleen maar het &-teken al 33 maal tegenkomt, en “van de” afgekort
vindt tot v.d. en dergelijke aftandse maniertjes meer, wordt het moeilijk hier totale
poëzie te signaleren.’
Gooi en Eemlander
‘Typisch moderne poëzie, waarover ouderen zich hoogstens wat gechoqueerd uitlaten,
maar die jongere generaties blijkbaar toch aanspreekt.’
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armando

buddingh'

cassuto
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sleutelaar
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