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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1]
Redactioneel
Nu Merlyn een jaar bestaat, is een kort commentaar op zijn plaats.
Enigszins verbaasd, licht verontrust, maar vooral: tevreden, kunnen wij vaststellen
dat ons blad een succes gebleken is. Wij hebben dus alle redenen om aan te nemen
dat velen het eens zijn met ons zakelijke principe dat ‘het behandelde object het
einddoel dient te zijn voor de beschouwer’.
De vraag hoe het succes van Merlyn verklaard moet worden, is er meer één voor
recensenten dan voor de redactie. In ieder geval mogen wij van onze kant wel
aannemen - gezien alleen al het ongewoon grote aantal abonnees - dat er ook buiten
strikt litteraire kring een groter belangstelling bestaat voor de vraag hoe een roman,
een gedicht, een oeuvre in elkaar zit, en wat de auteur met de door hem gekozen
vorm precies uitdrukt, dan de litteratoren over het algemeen wel schijnen te denken.
Wij concluderen daaruit dat litteratuur voor velen nog op andere wijze nieuws is dan
als excuus voor de journalisten van de Haagse Post en Gard Sivik om hun faits divers
te spuien. Wij zullen deze ‘onthullers’ dus blijven bestrijden, - verwoed maar indirect,
namelijk door ons spel te spelen.
Zelfs wie oppervlakkig wil speculeren over de samenstelling van ons publiek, kan
er niet om heen, dat Merlyn voor velen in de eerste plaats een bron van inlichtingen
is. Aangezien wij niet menen een laatste woord te kunnen spreken (vaak zelfs niet
meer dan een allereerste), verwerpen wij dit practische gebruik van ons blad geenszins.
Ook voor lezers die het allemaal zelf net zo goed of beter zouden kunnen doen,
kunnen wij trouwens nog een economische rol spelen, namelijk als tijdsbesparing.
De maand die wij met een tekst bezig zijn, wordt voor de lezer een uur.
Zonder behoefte te voelen aan de eenvoud des geestes die hier en daar
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van ons gevraagd werd, zullen wij dus met genoegen het odium van schoolmeesterij
blijven dragen. Sterker, wij willen nog wel verder gaan in die richting, door in de
komende jaargang regelmatig besprekingen op te nemen van boeken die zich bezig
houden met dezelfde zaken als Merlyn, binnenlandse boeken maar vooral buitenlandse.
Dat ons blad op creatief gebied minder ‘workshop’ is dan op dat van de essayistiek,
mag door sommige lezers betreurd worden, maar het is in overeenstemming met
onze opzet, die gebaseerd is op de gedachte dat onze taak vooral is: het stimuleren
van nieuwe essayistische mogelijkheden. Vanzelfsprekend hopen wij van harte dat
bekende en onbekende auteurs ons hun scheppende bijdragen zullen (blijven) sturen,
maar heel veel zal er proportioneel toch niet veranderen. Misschien dat wij voor de
komende jaargang eerder honderdvijftig pagina's scheppend werk zouden willen
opnemen dan de honderd (op een totaal van vijfhonderd) die de eerste ronde heeft
opgeleverd. Een aardverschuiving ligt echter bepaald niet in onze bedoeling.
Nieuwe plannen die wij hebben, gelden dan ook de essay-afdeling. Naast de reeds
genoemde rubriek boekbesprekingen openen wij er een die gewijd zal zijn aan
artikelen waarin in kort bestek een bepaalde litteraire tekst behandeld zal worden.
Er zijn bijvoorbeeld veel gedichten die één of meer duistere plekken hebben, waar
men iets over op kan merken, zonder dat een volledige analyse nodig is. Zo'n geval
kan met de lichte toets afgedaan worden in de nieuwe afdeling. Ook korte stukken
die als aanvulling of polemiek-op-een-onderdeel ingezonden worden naar aanleiding
van een reeds eerder door ons of anderen gepubliceerd essay, kunnen daar een plaats
vinden. De Valkuil-rubriek blijft gereserveerd voor het signaleren van al die kleine
ongerechtigheden op litterair gebied die onze ergernis wekken, maar die niet belangrijk
genoeg zijn voor langere artikelen.
Kortom, veel veranderen gaat er niet. Wat wij in de eerste jaargang begonnen zijn,
zullen wij in de volgende verder uitbouwen.
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Origineel en vertaling
H.U. Jessurun d'Oliveira
Voor wie een gedicht uit een vreemde taal wil leren kennen staan in beginsel twee
wegen open: hij kan het origineel lezen of een vertaling. Het is natuurlijk verreweg
het verkieslijkst om de eerste weg te volgen, vooral als men een goed vertaler is.
Kent men daarentegen de vreemde taal gebrekkig, dan zal men zich met een vertaling
tevreden moeten stellen. Voor wie alleen de eigen taal beheerst bestaat er geen
probleem: hij is volkomen op vertalingen aangewezen. Ook voor de echte polyglot
is de keus niet moeilijk: hij kan immers het oorspronkelijk lezen. Maar voor de grote
tussengroep van mensen die noch volkomen monoglot noch geheel meertalig zijn
wordt het een kwestie van afwegen van de voor- en nadelen die verbonden zijn aan
de alternatieven. Dit opstel zal gaan over de nadelen waarmee de lezer van een
vertaling rekening moet houden.
Om theoretisch freewheelen te vermijden heb ik twee gedichtenparen gekozen:
J.C. Bloem's vertaling van een gedichtje van Leigh Hunt, en, als voorbeeld voor een
vertaling uit het nederlands Ludwig Kunz' vertaling van een gedicht van Lucebert.
Laat ik vooropstellen dat mijn keus niet op deze gedichten is gevallen om beide
vertalingen te brandmerken, maar om verschillen tussen origineel en vertaling te
registreren en om aan deze afwijkingen wat algemenere konklusies te verbinden. Ik
ben ervan overtuigd dat ook willekeurige andere voorbeelden tot gelijksoortige
uitkomsten zouden leiden.
Laat ik, om dicht bij huis te blijven, beginnen met Bloem's vertaling. In deze vorm
doet zich het probleem immers gewoonlijk aan ons voor: zullen we een nederlandse
vertaling lezen of het vreemde origineel? Het paradoxale is nu, dat alleen degeen
voor wie dit geen probleem is hierop een objektief antwoord geven kan: degeen die,
op grond van zijn grondige beheersing van beide talen, in staat is overeenkomsten
en verschil-
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len aan te wijzen. In mijn geval doet zich deze omstandigheid niet voor. Deze
erkenning houdt geen captatio benevolentiae in, maar de wenk om extra kritisch te
zijn.

I
Rondeau
Jenny kissed me when me met,
Jumping from the chair she sat in;
Time, you thief, who love to get
Sweets into your list, put that in!
Say I'm weary, say I'm sad,
Say that health and wealth have missed me,
Say I'm growing old, but add,
Jenny kissed me.
Leigh Hunt (1794-1859)

Rondeau
Jannie zoende me, uit de stoel
Waar zij in zat opgesprongen.
Tijd, jij dief, die elk gevoel
Op den duur hebt weggedrongen Noem mij oud, versleten, kaal,
Geef voor alles me onvoldoende,
Maar vergeet niet, dat me eenmaal
Jannie zoende.
J.C. Bloem (naar Leigh Hunt)

Een ideale vertaling is de dubbelganger van het oorspronkelijk in een andere taal.
Maar juist omdat er van een andere taal gebruik gemaakt wordt is volkomen identiteit
een onbestaanbare zaak. Men moet met het mindere genoegen nemen. De vertaling
moet zoveel mogelijk de
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grondslag bieden voor overeenkomstige lezerservaringen. De nederlandse lezer moet
dezelfde kansen hebben als de engelse zowel op het gebied van de interpretatie als
op dat van de waardering. Biedt het oorspronkelijk de mogelijkheid van alternatieve
interpretaties, dan moet hetzelfde gezegd kunnen worden van de vertaling; leidt het
origineel de lezersassociaties in een bepaalde richting, de vertaling moet volgen; de
toon, de beelden, de omvang, de dubbelzinnigheden, kortom alle aspekten van het
oorspronkelijk moeten worden geadapteerd aan het materiaal van een andere taal.
Het zal duidelijk zijn dat er eigenlijk alleen valt te praten over de mate waarin een
vertaling geslaagd of mislukt is, een absoluut getrouwe vertaling bestaat eenvoudig
niet. Voor wie het nog niet wist is deze stand van zaken een belangrijke aanwijzing
voor de uniciteit, de onherhaalbaarheid van een literair werk.
Hoe staat het nu met Bloem's vertaling? Globaal gezien zijn er zeker een aantal
overeenkomsten. De titel is ongewijzigd overgenomen, formeel tenminste, want het
is best mogelijk dat ‘rondeau’ in XIXe eeuws engels een andere betekenis heeft dan
hetzelfde XXe eeuwse nederlandse woord. Ook het rijmschema ababcdcd is
gehandhaafd, zij het uiteraard met andere klanken. Maar het metrum vertoont al een
enkele kleine oneffenheid.
In het engels hoort men afwisselend regels van drieëneenhalve en van vier
trocheeën, met aan het slot een regel van twee trocheeën. Bij Bloem is de eerste regel
onregelmatig. Alleen wanneer men ‘me, uit’ samensmelt tot ‘m', uit’ valt de regel in
de pas. Aan deze kunstgreep staat echter de komma lelijk in de weg. Het door het
metrum gegeven bevel om te elideren wordt doorkruist door het tegenbevel, afkomstig
van het leesteken, om een caesuur aan te brengen. In het leger heeft men een mooie
op de gevestigde hiërarchie berustende vuistregel ter oplossing van dit soort
konflikten, maar in de poëtika ontbreekt die. Wel vind ik dat de tegenstrijdigheid der
bevelen het gezag van het gedicht ondermijnt. Ik zou het konflikt willen oplossen
door in dit geval voorrang aan het leesteken te verlenen, omdat anders de verhouding
tussen de zinsdelen in het gedrang raakt. Daarmee is de tweede trochee vervangen
door een daktylus. (Trekt men zich niets van de caesuur aan, dan krijgt men in het
fonetische zoiets als ‘janniezoendemuitestoel’: het is dan voor de hoorder onduidelijk
of de klank ‘m’ staat voor ‘hem’ of voor ‘me’. Dat komt later wel weer terecht, maar
in de eerste regel zijn de dramatis personae dan toch nog maar incognito. Wat men
ook kiest, mooier wordt het er niet op.
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In de zesde regel is het door het ontbreken van een komma op het kritieke punt wèl
mogelijk de gewenste elisie uit te voeren: ‘monvoldoende’.
Dergelijke kunstgrepen gaan in de zevende regel niet op: bij Bloem telt deze regel
een voet te veel. De oorzaak van deze overvloed is wel aan te wijzen: ditmaal is het
rijm de boosdoener. ‘eenmaal’ rijmt op ‘kaal’; het woordje ‘eens’, dat om zijn
éénlettergrepigheid de voorkeur zou hebben verdiend, mist die nuttige eigenschap.
Het rijm heeft de overhand behaald op het metrum, bij ten naasten bij gelijkblijvende
betekenis. Deze keus van Bloem is nog niet zo gek1, omdat het rijm een sterker
unificerende kracht is dan het metrum, al was het alleen maar om de kwantitatieve
reden, dat er veel minder rijmwoorden zijn dan voeten: in zo'n geval is een horrelvoet
minder storend dan een kreupel rijm. Een andere vraag is of de vertaler niet onder
deze keus had uitgekund, maar daarmee gaan we in diens schoenen staan. Wil men
zich als lezer blijven gedragen, dan heeft men wel het recht om te beoordelen, maar
niet om aan een tekst - vertaling of origineel dat is om het even - te dokteren. Metrum
en rijm vertonen dus afwijkingen waarvan een enkele echt hinderlijk is. Maar ook
treft men deze in groten getale in de inhoud aan. Men is niet ver bezijden de waarheid,
lijkt me, als men vaststelt dat de vertaling minder geeft dan het origineel. Het is alsof
Bloem te breedvoerig is om in eenzelfde bestek evenveel te zeggen. Dit kan al afgeleid
worden uit de respektieve aantallen lettergrepen per woord: in het engels telt geen
woord er meer dan twee, terwijl bij Bloem éen drielettergrepige en maar liefst drie
vierlettergrepige woorden voorkomen. Ook in de aantallen woorden komt dit tot
uitdrukking: het nederlands moet in 40 woorden zeggen wat het engels in 54 woorden
zegt. Deze verhouding moet op zo korte baan voelbaar zijn. We mogen een woekeren
met de beperkte ruimte verwachten om alles wat in de engelse tekst aanwezig is over
te laden, waarop overigens de enkele elisie bij Bloem al wees.
De ontmoeting waarover de eerste regel van het engelse gedicht spreekt is door
Bloem afgelast. Gegeven het gebrek aan ruimte is dat wel begrijpelijk: het gebeuren
is moeilijk denkbaar zonder ontmoeting. Een bezwaar is daarentegen, dat nu het
moment van de kus niet meer is vast te stellen. De nederlandse tekst suggereert een
spontaan gebaar in de

1

Alleen in dít opzicht. Wat de inhoud betreft krijgt de vertaling er iets huilerigs door dat het
engels niet heeft. Deze pathetische schmiere is veel te zwaar voor het gedichtje.
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loop van een bezoek, terwijl het ‘when we met’ erop wijst dat de kus een onstuimige
begroeting is.
Gehandhaafd is in de tweede regel de mededeling dat Jannie in de stoel waaruit
zij opsprong aanvankelijk gezeten was. Noch in het engels, noch in het Nederlands
is dat een erg rijke mededeling: om uit een stoel te kunnen opspringen moet men er
uiteraard eerst in gezeten hebben. In het nederlands gaat het trouwens om een
keukenstoel: Jannie is natuurlijk een gezonde boerenmeid die goed zoenen kan; de
engelse Jenny doet wat gedistingeerder aan.
Maar al is dit inhoudelijk gegeven dan gehandhaafd, toch blijft er nog iets wringen
in de tweede regel. Men merkt, er is iets met de klemtonen loos; ten opzichte van
het engels zijn ze versprongen. Bij Leigh Hunt krijgen jumping-chair-sat het accent,
bij Bloem waar-in-op(gespróngen), globaal gesproken een verschuiving van de
werkwoorden naar de voorzetsels. Bestaat er in het engels een natuurlijke tegenstelling
tussen jumping en sat, het nederlands geeft daarvoor een kunstmatige tegenstelling
tussen in en op terug. Deze klemtoon op in spant bovendien nog een valstrik voor
de lezer: deze wordt misleid in zijn verwachting omtrent het verdere verloop van de
regel. Het ligt nl. voor de hand na dit ín te vermoeden dat de zinskonstruktie zal
verlopen in de trant van:
wáar zij ín zat ópge .... vouwen

Men moet even zijn ogen uitwrijven om te merken, dat Jennie niet in de stoel
opgesprongen zat. Deze onverwachte wending is een onbeheerstheid van de vertaling:
de spanning tussen ritme en metrum is uit de hand gelopen, waardoor de lezer voor
ongemotiveerde verrassingen komt te staan.
In het engels ziet men een film in omgekeerde richting afdraaien: van het
belangrijkste moment af wordt er teruggewerkt naar een uitgangstoestand.
Kus-sprong-stoel-zat. De nederlandse montage geeft de beeldjes in de volgorde
zoen-stoel-zat-sprong. De film is verknipt en in vrij willekeurige selectie weer aan
elkaar geplakt. Het verband in de afwikkeling is zoek.
Zijn dit nog betrekkelijke kleinigheden, die zeker storend zijn, maar waarvan de
invloed toch niet opgeblazen moet worden, in de volgende regels gaat het pas echt
interessant worden: hier lopen beide gedichten het duidelijkst en wezenlijkst uiteen.
Alle tot nog toe gesignaleerde verschillen zijn bijkomstigheden ten opzichte van deze
ene fundementele
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divergentie: het verschil in visie op de rol die de Tijd speelt.
In het oorspronkelijk wordt de Tijd voor dief uitgemaakt, en het attribuut van deze
dief is een ‘list’, waarin de ik aantekening gehouden wenst te zien van de kus-episode.
Tot twee keer toe wordt deze wens uitgesproken: ‘put that in’ en ‘add’. Een dief met
een lijst. In het gedicht bestaat er verband tussen beide. De Tijd neemt de mens alles
af, en van wat hij verwerft houdt hij boek. Alle ervaringen van de mens komen bij
de Tijd terecht, en die verdeelt ze in prettige en onprettige: ‘sweets and bitters of
life’. Voor elk mens bestaat er zo'n rekening-courant waarop de prettige en onprettige
dingen worden aangetekend. De onprettige kanten van het leven vormen de debetzijde,
de prettige de creditzijde. De ik vraagt de Tijd om de kus-episode aan de creditkant
te boeken: add (= tel op). Een wat vrije parafrase zou kunnen luiden: ‘Tijd, jij
snaaiende boekhouder, noteer niet alleen op de debetkant dat ik afgeleefd ben en
droevig, dat ik arm en aan het aftakelen ben, maar noteer vooral aan de creditkant
dat Jennie me gekust heeft. Het is tot daar aan toe, dat je me van alles berooft, en
vooral van de aangename dingen voel ik dat als diefstal, maar laat dat dan tenminste
niet ongemerkt in je zak verdwijnen, houdt daar aantekening van.’
Bij Bloem is de Tijd van een stelende boekhouder veranderd in een cijfers
uitdelende schoolmeester.
Geef voor alles me onvoldoende,

De rekening-courant is vervangen door het cijferboekje. De enige voldoende waar
de ik op rekent is de zoen van Jannie. Dat Bloem de Tijd als schoolmeester heeft
gezien, en niet als de grote boekhouder, heeft nogal ernstige konsekwenties voor de
vertaling. Zijn interpretatie maakt daarbij de indruk min of meer toevallig ontstaan
te zijn. Hij werkt niet overal door in de tekst, wat tot gevolg heeft dat het
oorspronkelijke beeld blijft meedoen. Dit leidt tot een gevecht tussen beide
personifikaties; de nederlandse vertaling vormt hiervoor het slagveld.
Daar is in de eerste plaats de verstoorde relatie tussen de ik en de Tijd. Kan men
van het engels zeggen, dat zij daarin minstens op voet van gelijkheid staan, en dat
de ik zich mogelijk zelfs boven de Tijd verheven acht, in de nederlandse versie is de
ik verschrompeld tot een leerling die gelaten onvoldoendes inkasseert, als meester
hem maar recht doet wedervaren in het ene vak waar hij meent uit te blinken. Deze
hiërarchie leerling-meester laat eigenlijk nauwelijks de aanspreekvorm ‘jij’ toe,
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en nog minder komt het te pas de onderwijzer voor dief uit te maken. Dit is dan ook
een van de wrijvingsvlakken: de diefachtigheid is een kwaliteit die men eerder met
een boekhouder in verband kan brengen dan met een onderwijzer, omdat de eerste
binnen zijn beroep de gelegenheid heeft de mensen lichter te maken, terwijl een
onderwijzer misschien beticht kan worden van onrechtvaardig lage taxering van de
prestaties van zijn leerlingen, maar daarom nog geen dief kan heten. Men moet
bovendien niet uit het oog verliezen, dat de primaire aanduiding van de Tijd die van
dief is. Het boekhouderschap is daaraan ondergeschikt, evenals het onderwijzerschap.
Nu komt het me voor, dat het engels er beter in geslaagd is de koppeling tijd-dief-lijst
aan te brengen dan het nederlands tijd-dief-onvoldoende geven. Geven nog wel. Bij
Bloem is de tijd een kalf met twee koppen geworden.
De eigenlijke wissel is ‘list’: in het engels met de betekenis van de optelling,
kasboek o.i.d., in het nederlands meespelend als cijferboekje, rapport (‘een mooie
lijst’) - en van hier uit vertakken zich origineel en vertaling. Het opvallende daarbij
is dat dit centrale element in de relatie tussen spreker en toegesprokene onvertaald
gebleven is, en alleen impliciet een paar regels verder komt opduiken. In plaats
daarvan vindt men de regels
Tijd, jij dief, die elk gevoel
Op den duur hebt weggedrongen -

Ook hier een schets van de persoon van de Tijd, maar ook niet meer dan dat, het is
a.h.w. een terzijde naar de lezer. In het engels blijft de Tijd rechtstreeks toegesproken
en krijgt hij meteen nog een opdracht: put that in! Op alle manieren zijn deze beide
regels in de vertaling ongelukkig uitgevallen. Niet zodra is de Tijd gepersonifieerd,
of hij valt alweer terug tot zijn vroegere staat van abstractum: ‘op den duur’. Het
klinkt even inkongruent alsof men zou zeggen: ‘Vrouwe Fortuna, toevallig heb ik
deze keer de boot gemist.’
Welk gevoel wordt weggedrongen? Het lijkt mij buiten twijfel, dat hiermee niet
de Tijd als harteloos, gevoelloos wordt aangediend, maar dat de spreker de Tijd
verwijt bij hemzelf alle gevoel te hebben weggenomen. Door jouw schuld, Tijd, ben
ik niet meer in staat gevoelens te koesteren. Dat betekent, dat de Tijd aktief ingrijpt,
niet alleen registreert, maar ook de ‘prestaties’ beïnvloedt. Daarmee is de Tijd als
schoolmeester de basis ontvallen voor het geven van cijfers. In de engelse versie is
er telkens
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alleen sprake van noteren en niet noteren, in de vertaling géeft de Tijd niet alleen
onvoldoendes, maar werkt hij ze ook nog in de hand. Dit levert een onvoldoende
machtenscheiding op, terwijl bovendien de hele verzuchting tot de Tijd een duidelijk
bewijs is dat nog niet elk gevoel is weggedrongen.
Er is ook een verschil in toon. De nederlandse spreker is minder weerbaar dan zijn
engelse pendant. Hij is een afgeleefd oud wrak dat met weemoed het verleden in zijn
herinnering terugroept en hoopt dat het niet in vergetelheid zal raken; in het
oorspronkelijk treft men een krasse oude baas aan, die prat gaat op zijn veroveringen.
Tegenover de Tijd is de eerste afhankelijk en deemoedig, bereid om het op een
akkoordje te gooien: geef me voor alles onvoldoende als je me maar een voldoende
geeft voor dat ene; de ander is onafhankelijk en uitdagend, en kan zich ook een zekere
ironie permitteren: je houdt er toch zo van om de prettige dingen als verleden te
registreren, nou, schrijf dan ook de episode met Jennie maar op. De nederlander
noemt de Tijd in volle ernst een dief, de engelsman doet dat met zijn tong in de wang;
de nederlander smeekt, de engelsman geeft een opdracht. Bij Leigh Hunt zien we
een opsomming van vijf feiten die aan de debetzijde geboekt moeten worden, bij
Bloem zijn het er drie, met een samenvatting, meer nog, met een generalisering. Ook
hiermee maakt de spreker zich kleiner dan zijn engelse evenknie. Bovendien gaat de
kracht van de opsomming er door verloren: de generalisering doorbreekt de climax.
Voor de nederlander lijkt de Jannie-episode de ‘rechtvaardiging van een heel bestaan’,
terwijl dit voor de engelsman maar éen kant van het leven betreft; de eerste
identificeert zich met zijn debetkant, de tweede distancieert er zich van.
Het rondeau van Leigh Hunt is een aardig, klein en eenvoudig gedichtje. Het is
allesbehalve hermetisch, en heeft een regelmatige, niet ingewikkelde bouw1. Men
zou menen dat het niet moeilijk te vertalen zou zijn. En toch blijkt Bloem's vertaling
op vele punten van het origineel af te wijken; niet alleen in het formele maar ook op
de semantische laag. Kan men van de beide eerste regels zeggen dat ze onhandiger
en minder glad lopen dan in het origineel, het vervolg geeft steeds radikalere
verschillen

1

Men kan hier meteen aan gedemonstreerd zien, dat een simpel gedicht allerlei implikaties
heeft die niet aan de oppervlakte zichtbaar zijn, maar die meewerken om het gevoel met een
koherent geheel te maken te hebben versterken of verzwakken. De hier toegepaste methode,
waarbij deze implikaties worden achterhaald en onder woorden gebracht, is niet uitsluitend
bruikbaar bij het zgn. moeilijke gedicht. Het ‘gemakkelijke’ gedicht is wat dat betreft
verraderlijker, omdat men geneigd is te zeggen dat het gedicht ook zonder deze implikaties
wel duidelijk is. Bloem's vertaling leert wel het tegendeel.
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in zinsconstructie, beeldvorming en toon te zien, waardoor alle interne relaties tussen
de beide optredende personen verschoven raken, en zelfs in het oog lopende
ongerijmdheden ontstaan. Men zou kunnen veronderstellen dat de thematiek die in
de eigen gedichten van de vertaler te onderkennen valt het engelse gedicht uit zijn
baan getrokken heeft, wat vooral in de veel berustender toon merkbaar is. Het origineel
is stukken pittiger. Maar spekulaties over de oorzaak der verschuivingen daargelaten,
het is een feit dat de nederlandse lezer, die het gedichtje van Leigh Hunt in Bloem's
vertaling leert kennen, noodzakelijkerwijs een heel andere indruk ervan zou krijgen
dan wanneer hij het origineel zou lezen.

II
de rivier
uit al haar armen brandt de rivier onder de rotsen
en onder de kleine zon boven de bossen
spuwt naar tellurische wortels naar de staart van de wolk
en met gesperde muil dwars door deinende scherven zij zwemt
met grillige warmte over de wereld
in duisternis dicht bij haar buik buigen gulzige bloemen
en daar is een hol en een poel en het kraken en zoemen
.....

Der Fluss
Aus all seinen Armen brennt der Fluss unter den Felsen
Unter der kleinen Sonne über den Wäldern
Speit er auf die tellurischen Wurzeln auf den Schweif der Wolke
Und mit aufgesperrtem Maul quer durch wogendes Eis er schwimmt
Mit launischer Wärme über die Welt
In Düsternis nahe seinem Leib schweifen begierige Blumen
Da ist die Höhle der Sumpf das Knirschen das Summen
.....
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Het gedicht staat in de bundel Van de afgrond en de luchtmens1. De vertaler, Ludwig
Kunz, staat bekend als een kundig en gewetensvol man, die jarenlang op de gedichten
van Lucebert gewerkt heeft. Voor zover ik weet heeft hij ook het alleenvertalingrecht
voor de duitse taal gekregen van de dichter. Men mag aannemen dat zijn taak
aanzienlijk lastiger is geweest dan die van Bloem: bij een experimenteel gedicht
komt het zozeer aan op associatieve verbanden en treft men zulke ingrijpende
inbreuken aan op het normale zinsverband, dat een vertaler zich wel in alle bochten
moet wringen om iets redelijks tot stand te brengen. Het lijkt zo makkelijk: een
‘vormvrij’ vers, geen rijm (behalve dan het bij Lucebert zo frekwente binnenrijm),
geen afgepaste regels, weinig onderschikking, haast geen leestekens... Ik wil hier
geen diskussie ontketenen over de moeilijkheidsgraad van gedichten uit
vertalersoogpunt en volsta met te poneren dat Kunz het veel lastiger gehad moet
hebben dan Bloem.
a. Al meteen vormt het woordgeslacht een struikelblok. Aan de titel valt dat nog niet
op, maar in het derde woord van de eerste regel gaan de geslachten al uiteen:
haar/seinen. Is deze switch nu van enig belang? Ik meen van wel. In het nederlands
bestaat in de jongste tijd de tendens om alle niet-onzijdige woorden over de manlijke
kam te scheren. Er bestaat een enkele tegenstroming: het is deftig om te spreken over
‘de raad en haar gewichtige besluiten’, ook al is oorspronkelijk het woord raad van
het manlijk geslacht. In het licht echter van de overheersende neiging krijgt het
betekenis dat Lucebert aan het woord rivier het vrouwelijk geslacht toekent, in
overeenstemming trouwens met zijn franse afstamming en met zijn huidige
voorkeursgeslacht. Dat zou nog niet van zo groot gewicht zijn, als de rivier niet in
het gedicht werd gepersonifieerd. De personifikatie van de rivier blijkt o.m. hieruit,
dat zij armen heeft, en een muil waarmee zij spuwt, bovendien zwemt zij. Doordat
de rivier in

1

Voor het eerst verschenen in 1953, in 1958 opgenomen in de verzamelbundel Triangel.
Origineel en vertaling staan beide afgedrukt in het zeer fraaie Lucebert, Gedichte und
Zeichnungen, in 1962 verschenen bij Verlag Heinrich Ellermann. De vijfde regel is daar ten
onrechte geïsoleerd gedrukt: het is de laatste regel van de eerste strofe. Het gedicht bestaat
uit drie strofen van vijf regels en een slotstrofe van vijfen-eenhalve regel. De fout berust op
een verkeerde beoordeling van de grote afstand tussen sommige regels, ontstaan door het
frequente afbreken van lange regels. Verder geeft de tekst in Triangel geen enkele hoofdletter,
terwijl de nederlandse tekst in het duitse boek aan het begin van elke regel wèl een kapitaal
vertoont. Geautoriseerd zullen deze slordigheden wel niet zijn.
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het gedicht wordt voorgesteld als iets met een menselijke of dierlijke gestalte, kan
haar geslacht van belang worden: waar het geslacht van het woord en het geslacht
van het daarmee aangediende ding gaan uiteenlopen, ontstaat het gevaar van
tegenstrijdigheid, een hermafroditische wrijving die de lezer in verwarring brengt.
Dit klemt des te meer als bovendien de sexe van de rivier met zoveel woorden in het
gedicht een rol krijgt te spelen; de passage is niet meer te begrijpen wanneer men de
rivier het tegenovergestelde geslacht zou moeten toekennen.
Nu treft het al heel ongelukkig, dat er in het Duits geen vrouwelijk woord voor
rivier bestaat. En eenmaal op de manlijke lijn gezet blijft de vertaler daar uiteraard
zoveel mogelijk konsekwent in. Dit heeft vreemde gevolgen. Men zie de eerste regel
van de tweede strofe:
In duisternis dicht bij haar buik buigen gulzige bloemen
In Düsternis nahe seinem Leib schweifen begierige Blumen

Ten opzichte van het nederlands heeft er een veralgemening plaatsgevonden: Leib
als totum pro parte van buik. De geslachtsverwisseling blijft gehandhaafd. Vanwaar
nu deze uitbreiding buik → Leib? Ik zou willen poneren dat dit de oplossing is van
de vertaler voor de in deze regel naar voren komende erotische implikaties die sexueel
aan het verkeerde adres dreigde te komen. Haar buik betekent in dit verband niet
zozeer haar lijf, als wel haar orgaan, zoals soms, om zwaarwegende
schaamtegevoelens te ontzien, het woord ‘figuur’ de betekenis ‘boezem’ te torsen
krijgt: ‘B.h's ook voor zware figuren’. Om nu een frontale botsing tussen
gelijkslachtigen te voorkomen heeft de vertaler haar buik verruimd in plaats van
toegespitst1. Deze oplossing neemt de moeilijk1

Veralgemenen van het bijzondere, het is een van de manieren waarop de vertaler, hoe behendig
hij ook is, zijn gedicht verraden moet. De heer Kunz maakt hiervan zelfs met enige voorliefde
gebruik. Heel duidelijk treedt dit aan het licht in ‘ik tracht op poëtische wijze’ waar hij de
regels
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum
vertaalt met:
Und leiht ihm die Ahnung
Staub nur zu sein auf dein Kleide des Weltalls
Alles wat hier puntig, bijzonder, konkreet was, is vlak, algemeen, konventioneel geworden.
Ahnung is weker, vager dan besef; leiht is in zijn overdrachtelijkheid veel minder krachtig
dan treft, de hele regel is gewatteerd. De broodkruimel wordt het klassieke en konventionele
stofje; rok wordt tot Kleid, dat ook wel rok kan betekenen, maar toch ook een algemenere
betekenis heeft. Bij Lucebert is het heelal een grote vrouw met een rok (sprookjesmotieven!);
bij Kunz een heer in gala, die men niet kan aanzien dat hij zojuist getafeld heeft.
De regel
ik ben de verkoudheid na de grote brand
uit mijn gedicht wordt weergegeven met
Ich bin das Frieren nach dem grossen Brand
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heid niet weg, maar onttrekt hem gedeeltelijk aan het oog. De botsing vindt nu plaats
achter een rookgordijn. Het geslacht van de rivier als figuur wordt immers mede
bepaald door het gedrag van de omgeving, i.c. de gulzige bloemen. Wordt dit gedrag
niet op overeenkomstige wijze vervormd, dan ontstaat er kortsluiting. Nu kan men
opmerken dat het woordgeslacht van ‘begierige Blumen’ toch vrouwelijk is, en dat
dus de hele relatie met omgekeerd teken is vertaald, maar desondanks is men nog
niet in het reine met het geslacht van de door die woorden aanwezig gestelde dingen.
Het woordgeslacht van Blume mag dan vrouwelijk zijn, in de kontekst zijn de
handelingen van de bloemen nog steeds die van een membrum virile. Een zo
eenvoudig en vaak voorkomend iets als verschil in woordgeslacht tussen brontaal
en taal waarin vertaald wordt kan de inhoud van een gedicht op heilloze wijze
vertroebelen.
b. Een tweede verschil ziet men in de zinskonstruktie die de eerste strofe beheerst.
Nu valt het onmiddellijk op, dat de woordvolgorde sterk afwijkt van de normale.
Men merkt dit het duidelijkste aan de plaats van

Het is alsof de vertaler ervoor teruggedeinsd is zich te houden aan de prozaïsche snotneus.
Daarmee miskende hij Lucebert's argwanende instelling ten opzichte van de ‘poeha der
pohesie’.
In de laatste strofe van de rivier tref ik een doodgewone fout aan, die niets met verschil in
interpretatie te maken heeft:
sneeuw sneeuwt over vervaarlijke/ en ook over bedaagde ogen...
wordt
Schnee schneit über erschreckte/ und altgewordene Augen ...
Weg is de tegenstelling tussen beide soorten ogen, er staat nu precies het tegendeel van
vervaarlijke ogen. Aan ‘ook’ was toen geen behoefte meer.
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het werkwoord spuwt. Zou men de strofe normaliseren, dan kreeg men het volgende:
uit al haar armen brandt de rivier onder de rotsen
en spuwt onder de kleine zon boven de bossen
naar tellurische wortels naar de staart van de wolk
en zij zwemt met gesperde muil dwars door deinende scherven
met grillige warmte over de wereld

Het abnormale zit hem in de inversie: het tussengieten van bijstellingen tussen
voegwoord (en) en persoonsvorm (spuwt, zij zwemt). Men moet niet denken dat de
inhoud onder deze ingreep onveranderd blijft. De genormaliseerde tekst heeft dezelfde
waarde als een variant: het is kontrastmateriaal. De beide voegwoorden zijn in de
genormaliseerde tekst hechter met ‘hun’ werkwoord verbonden. Dat is misschien
nog niet zo opmerkelijk als het hiermee overeenstemmende feit, dat nu de bijstellingen
niet meer kunnen worden beschouwd als de door en gekoppelde woordgroepen. In
het gedicht heeft bv. het eerste en een dubbele funktie: het verbindt zowel brandt de
rivier met spuwt, alsook onder de rotsen met onder de kleine zon boven de bossen.
Door het ontbreken van interpunktie en de verplaatsing van het werkwoord is dit
mogelijk geworden. Beide koppelingsmogelijkheden zijn zinvol. In de ene richting
worden de aktiviteiten van éen en hetzelfde subjekt aaneengerijd; in de andere richting
ontstaat een parallellie tussen enerzijds onder de kleine zon boven de bossen en
anderzijds naar tellurische wortels naar de staart van de wolk: twee keer de
kombinatie van hemel en aarde, zij het chiastisch geplaatst, waartussen de rivier zich
beweegt. Is dit juist, dan brengt verandering van syntaxis verandering van inhoud
met zich mee. Men zou hier bij Lucebert kunnen spreken van een dynamische
syntaxis; door de afwijking van de standaardvolgorde is het mogelijk de zinsdelen
tegelijkertijd op verschillende manieren aan elkaar te knopen.
Arme vertaler! Hij heeft geprobeerd zich zo goed en zo kwaad als het ging uit de
moeilijkheden te redden door de zinskonstruktie op twee plaatsen te wijzigen, en
wel te normaliseren. Hij begon met het wegpinken van het voegwoord (en), maar
daar staat tegenover, dat hij weer een persoonlijk voornaamwoord (hij) na speit
suppleerde. Wat waren zijn beweegredenen? This is my guess: de vertaler zal aan
het begin van de tweede regel de vertaling Und unter... om de repeterende klank
verworpen hebben, en daarom het Und hebben laten vallen. Hiermee had
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hij de zin waaruit de strofe bestaat in tweeën geknipt, en de asyndetische aanhechting
geaksentueerd. Door het weglaten van und kwam speit in de lucht te hangen: zijn
inversie was daarmee zinloos geworden. Vanaf dat moment was er geen reden meer
om er niet gewoon het persoonlijk voornaamwoord bij te plaatsen. Moest men
leestekens plaatsen, men kon na de eerste regel een puntkomma of een punt zetten.
De dynamische syntaxis van het origineel is in de vertaling statisch geworden, de
multipele aanhechtingen zijn geblokkeerd, en daarmee is een van de meest specifieke
eigenaardigheden van dit gedicht in de vertaling verdwenen.
c. In de vierde regel treft men een verandering aan, nu niet op grond van
onaanvaardbaar klankresultaat of van verschil in woordgeslacht, maar op grond van
interpretatie van dit fragment door de vertaler.
...dwars door deinende scherven zij zwemt
...quer durch wogendes Eis er schwimmt

De scherven zijn door de vertaler kennelijk opgevat als zakelijk hetzelfde als
ijsschotsen. Vandaar is hij nog een stap in globaliserende richting gegaan: van
ijsschotsen naar ijs. Het meest onderscheidende woorddeel heeft het afgelegd; de
substantie heeft de overhand behaald op de verschijningsvorm. Het betekenismoment
‘breuk’ dat in scherven (en schotsen) zit, is weggevallen. Nu kan men wel aanvoeren,
dat uit de overige gegevens dat kapot zijn toch nog wel is af te leiden: het dwars
door in kombinatie met de gesperde muil fungeert immers als ‘ijsbreker’, maar toch
komt dit in de vertaling neer op een verschuiving van het expliciete naar het impliciete.
Maar er is meer. Dringt de vertaling de gedachte aan breuk naar de achtergrond,
het origineel laat daartegenover de substantie van het gebrokene in het midden. Het
is zelfs opvallend, dat er niet gesproken wordt over schotsen, maar over scherven.
Volkomen onbepaald is daarmee de substantie niet. Meel en olie slaan niet aan
scherven. Verder moeten de scherven drijven, in elk geval aan de oppervlakte van
het water aan te treffen zijn, wat blijkt uit het deinende, maar ook uit het feit, dat de
rivier er met gesperde muil doorheen kan zwemmen. Het gaat mij er niet om de
vertaler af te strijden, dat de scherven inderdaad ijsschotsen zouden zijn, maar om
aan te tonen, dat de oorspronkelijke tekst meer ruimte laat voor alternatieve
betekenissen. Wie de duitse tekst leest, kan onmogelijk denken aan plekken zonlicht
die breken in
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het bewegende water, de lezer van het origineel kan dat wel. Hij zou daar zelfs sterke
argumenten voor hebben: de rivier brandt, er wordt gesproken van de zon, zij het
een kleine, en even later zelfs van grillige warmte, wat gekombineerd toch voldoende
aanknopingspunten oplevert voor een warm rivierlandschap. Eerder dus brekend
zonlicht, dan kruiend ijs. Maar waar het om gaat is dit, dat het origineel de keuze
láát, en dat de vertaling er een dóet. Een dergelijke min of meer arbitraire keus, die,
áls er gekozen moet worden, heel verdedigbaar kan zijn, betekent een verschraling.
Aan de lezer van de vertaling zijn interpretatie-mogelijkheden ontnomen; hij staat
dus niet meer in dezelfde positie als de lezer van het origineel. Hij heeft te maken
met een tussending: met een door een tussenpersoon geprepareerd en
voorgeïnterpreteerd gedicht.
d. Wat aan de ene kant verschraald is, wordt aan de andere kant weer aangevuld.
Voorzover ik zien kan bestaat er geen speciale betrekking tussen de staart van de
wolk en buigen gulzige bloemen. In het duits wel: Schweif der Wolke en schweifen
begierige Blumen. Ik kan niet zien welke funktie deze door de vertaler aangebrachte
echo kan vervullen. Het is geen sein voor een of andere innerlijke samenhang tussen
beide passages, maar een toevalligheid, vals alarm. Zo voortreffelijk als mij Schweif
der Wolke naar analogie van kometenstaart als vertaling gekozen toeschijnt, zo scheef
vind ik het schweifen van de bloemen. Het geeft de verkeerde richting aan: niet
omlaag, maar zijwaarts.
Ten opzichte van het origineel schiet de vertaling in tal van opzichten tekort: aan de
zinskonstruktie is zijn beweeglijkheid ontnomen, de geslachtsverwisseling maakt
het gebeuren niet overzichtelijker en leidt bovendien tot globaliserende aanpassingen,
interpretatie kwam neer op verschraling.
Ik hoop met deze twee voorbeelden te hebben laten zien, dat niets minder waar is
dan ‘de conclusie, dat alléén de poëzie, onverschillig uit welke windstreek, de
spraakverwarring van Babel kan opheffen’, conclusie waartoe de heren Voerman en
Braasem, samenstellers van een vertalingenbloemlezing - waarbij ook ‘het geluid
der natuurvolken’ niet werd vergeten - in hun verantwoording raakten. Zij hadden
overigens wijselijk de originelen weggelaten, en daarmee werd hun slotsom
teruggebracht tot de vrijblijvende bewering die het zo goed doet in de credo's van
internationale organisaties als de padvinderij en de M.H.. Met veel
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meer recht kan men beweren, dat alleen de over metatalen beschikkende disciplines
de spraakverwarring van Babel kunnen opheffen, en dat de poëzie zich bij uitstek
op torens afspeelt.
Hoe nauwgezet, hoe virtuoos de vertaler ook zijn mag, onder zijn handen verandert
het origineel in een werkstuk dat zeker verwantschap en gelijkenis vertoont, maar
dat nooit en te nimmer identiek zal zijn. Die identiteit kan alleen bereikt worden door
het overschrijven van het gedicht, vertalen is bij implikatie vervreemden.
Elke vertaler is onderhevig aan een middelpuntvliedende kracht. In de eerste plaats
stelt de taal waarin hij een gedicht overbrengt zijn eigen eisen en beperkingen. Het
zou bijzonder interessant zijn om na te gaan welke verschillen er bestaan tussen
bijvoorbeeld Bloem's vertaling van het gedichtje van Leigh Hunt en zeg een
Hongaarse vertaling, of een Turkse. En dan, geen vertaler is zo proteïsch dat hij er
in slaagt zich volledig te voegen naar de wendingen van het origineel, het gedicht
niet ook al is het maar op ternauwernood aantoonbare wijze uit zijn baan te lichten.
Een kundig vertaler verklaart1 de verleiding niet te hebben kunnen weerstaan om
in een XIVe-eeuws toscaans gedicht zijn ‘dierbare spaniel even om de hoek te laten
kijken’. Het dier luistert naar de naam Copperprint, wat niet zozeer een modernisme
oplevert zoals de vertaler vreest, alswel een anglicisme: de ‘gran caccia’ loopt uit
op een ‘hunt’. Deze verleiding om uit de eigen ervaringswereld te putten is natuurlijk
gedurig aanwezig, en is geen enkele vertaler kwalijk te nemen, maar blijft een factor
die afwijkingen in de hand werkt.
Ik houd hier geen pleidooi voor het angstvallige woordjes omzetten dat de vertaler
tot een vlijtig kerende poffertjesbakker maakt. Wel meen ik dat het vertalen van
poëzie een onmogelijke opgaaf is. Een letterlijke vertaling is praktisch uitgesloten.
En een vrije vertaling? Dat levert in de regel niets anders op dan overeenkomst van
toon. Het is van groot belang als de vertaling dezelfde toon weet te treffen als het
origineel, en als dit mislukt, zoals we bij Bloem hebben vastgesteld, is de vertaling
zeker minder adequaat, maar omgekeerd, als alléen overeenkomst in toon bestaat is
de vertaling ook maar half gelukt.
Een vertaling is een interpretatie van het origineel. Liever gezegd, een, goede
vertaling steunt op een opvatting van het gedicht die in de vertaling tot uitdrukking
komt. Aan elke vertaling gaat een meer of minder

1

W. van Elden in Merlyn I, 5.
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uitvoerige analyse vooraf. De vertaling is een resultante van zo'n analyse. Men kan
het ook iets anders stellen en zeggen, dat het vertalen neerkomt op een groot
selectieprobleem dat onder meer opgelost wordt op basis van een bepaalde opvatting
over het origineel. Elk te vertalen woord stelt zo'n selectieprobleem; lost men nu
ieder probleem op, onafhankelijk van de uitkomsten die men in de andere gevallen
verkregen heeft, dan krijgt men een vertaling die als los zand uit elkaar valt. De
analyse moet de samenhang brengen, de keuzen moeten dezelfde richting hebben.
Om een voorbeeld te geven. Het woord ‘telg’ heeft een andere sociale status dan
het woord ‘koter’ of ‘spruit’. Stel nu dat de vreemde taal geen woord bezit dat deze
sociale nuance van ‘telg’ draagt. De ruimte verbiedt de vertaler een omslachtige
omschrijving te bezigen. Hij zal dan waarschijnlijk het neutrale vreemde woord voor
‘kind’ kiezen. Desondanks zal hij bij de eerste gelegenheid die zich voordoet toch
alsnog moeten proberen de sociale status van het in het origineel voorkomende woord
‘telg’ in rekening te brengen. Zo kan het gebeuren dat hij in een weidser woord voor
‘vader’ het telg-zijn van het kind verdiskonteert. Zou hij nu de vertaling van het
woord ‘vader’ als een apart probleem beschouwen, dan zou de telg tekort komen.
Verschil in taal brengt reeksen andere verschillen met zich mee. In woordvolgorde,
in taalklanken, in verbuiging, in dichterlijke konventies, in spreekwoorden en
uitdrukkingen, en bovendien refereert een taal aan de leefgewoonten en geschiedenis
van degenen die hem als hun moedertaal gebruiken. Thee is thee, maar het Japanse
theeceremonieel vertoont weinig punten van overeenkomst met het nederlandse dito,
om van het engelse maar te zwijgen. Telkens staat de vertaler voor problemen als:
moet ik terwille van het rijm een beeld opgeven, terwille van het beeld de toon,
terwille van de toon de woordvolgorde, terwille van de woordvolgorde het rijm enz..
Letterlijke vertaling van een afgesleten gezegde kan voor de lezers van de vertaling
de geur van het nieuwe verspreiden; moet de vertaler liever de even afgesleten
tegenhanger kiezen? Welke oplossing hij ook vindt, het is een noodoplossing, en dat
geldt misschien voor poëzie nog sterker dan voor proza. Charles B. Timmer, die dit
jaar de Nijhoff-prijs voor vertalingen in het nederlands verwierf, drukt zich zelfs nog
krasser uit: ‘De vertaler is in eerste aanleg een gewetenloos man, iemand die in staat
is zonder blikken of blozen met voorbedachte rade een moord te plegen, d.w.z. het
unieke, onherhaalbare van iets te niet te doen. Het eerste immers, waar wij vertalers
ons
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aan schuldig maken is dat wij een geen kwaad vermoedende schrijver overvallen en
hem totaal en integraal vernietigen. Vertalen betekent geen woord van de schrijver
op zijn plaats laten staan, erger nog: geen woord van de schrijver laten bestaan; het
betekent, hem geheel en al vervangen door iets anders. (...) De vertaler is half
vrijbuiter, half slaaf. Maar ook de vindingrijkste, ook de zachtzinnigste vertaler dient
ervan doordrongen te zijn dat de handeling van het vertalen in eerste instantie een
moordaanslag betekent en dat, wat wij een “goede vertaling” plegen te noemen, niets
anders is en niets anders zijn kan dan een gedeeltelijke rehabilitatie.’ Men zou zich
gaan afvragen waarom er nog steeds lieden gevonden worden die zich blijmoedig
bij dit boevengilde aansluiten!
Wat ik in dit opstel gedaan heb, is het konfronteren van een paar vertalingen met
hun originelen. Daarbij werd het origineel als maatstaf gebruikt voor de mate van
geslaagdheid van de vertaling. Elke afwijking van deze standaard is er een ten kwade,
en moet de vertaler toegerekend worden. In dit perspektief maakt men de vertaling
afhankelijk, toetst men hem aan een buiten hem gegeven maatstaf.
Het is daarnaast natuurlijk heel goed mogelijk de vertaling op zichzelf te
beoordelen, als een nieuw origineel, zij het dat die originaliteit van twijfelachtig
gehalte is. In dit opzicht kan men dan soms zeggen, dat een vertaling als vertaling
weliswaar mislukt, maar als zelfstandig gedicht voortreffelijk geslaagd is. Maar een
vertaling die het origineel als gedicht overtreft, is juist daarom een slechte vertaling.
Het is zaak beide perspektieven uit elkaar te houden, ook al lijkt het soms dat men
ze verenigt. Hoe vaak merkt men niet onder het vergelijken, dat een afwijking meteen
konsekwenties heeft voor het oordeel over de vertaling als autonoom gedicht. Het
toetsen van de vertaling aan zijn origineel levert gegevens op voor de evaluering van
de gedicht-waarde ervan die men soms niet zo gauw zou hebben ontdekt wanneer
men het origineel buiten beschouwing had gelaten. Omgekeerd levert de vergelijking
aanknopingspunten op voor de beoordeling van het oorspronkelijk. Er zijn weinig
critici, die een werk zo grondig kennen als de vertaler ervan. Het is jammer dat wij
in de regel van hun inzichten alleen via de indirekte weg van de vertaling kunnen
profiteren. Er bestaat onder vertalers een grote terughoudendheid om over door hen
vertaalde werken te schrijven, waarschijnlijk berustend op de gedachte dat zij als
direkt-betrokkenen gediskwalificeerd zouden zijn. In een land waar elke tweede
krantencriticus tevens reader voor een uitgeverij is of
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op andere wijze financieel geïnteresseerd is in het wel en wee van een aantal boeken
dat hij moet bespreken, is dit een betreurenswaardige pruderie, die ertoe leidt, dat
de man die zich bij uitstek heeft moeten meten met de struktuur van een boek zijn
mond houdt. Is kritiek op een boek dat men vertaald heeft soms ongepast? Niemand
verwacht toch van een vertaler dat hij uitsluitend meesterwerken ter vertaling
aanneemt? Ik geloof overigens dat de technische informaties die de vertaler zal
kunnen geven zich moeilijk zullen lenen voor een geflatteerd waardeoordeel. Maar
dit terzijde.
De bedoeling van dit opstel was te laten zien in welk wespennest zich de lezer van
een vertaling steekt. Nu ging deze demonstratie van twee gedichten uit, en dat is wat
weinig om algemene gevolgtrekkingen te kunnen dragen. Niettemin maak ik me
sterk, dat uitbreiding van het aantal voorbeelden zal leiden tot uitbreiding van de lijst
van soorten afwijkingen. Dat een vertaling maar een à peu près is, zal niemand
vreemd in de oren klinken, maar het leek me nuttig dit aan de hand van een paar
konkrete gevallen aan te tonen, om vast te stellen welke gedaante deze afwijkingen
zoal kunnen aannemen, en op welke gebieden zij naar voren zullen komen. Hoofdzaak
hierbij is de vaststelling, dat een vertaling een interpretatie levert, die andere, in
beginsel mogelijke, interpretaties uitsluit. Wie via een vertaling kennis neemt van
een gedicht, neemt tegelijkertijd kennis van de opvattingen van de vertaler die het
origineel aan het oog onttrekken. De vertaler maakt het gedicht tegelijk toegankelijk
en ontoegankelijk.
1 december 1963
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[Gedichten van L. Vroman en H.C. ten Berge]
Leo Vroman
De reactie van plasma thromboplastin antecedent (PTA) met hageman
factor (HF)
Laat mij geen onmondige apen
mijn lange neus meer aanwijzen.
Laat het beetje haar nu maar grijzen
aan mijn kostbare slapen,
want heus, ik begin te begrijpen
waarom bloed stolt in glas.
Al begrijp ik niet goed
dat ik vijftien jaar moest rijpen
en nu pas...
In een doorzichtige tent
staat intussen, voor mij gebouwd,
een chroom en grijs instrument
waarvan ik haast menselijk houd.
In de vroegte kom ik zijn duistere
windstille labkamer binnen
en mag tegen hem fluisteren.
Dan knip ik drie schakelaars aan
en groene golven licht beginnen
door stalen buizen te gaan;
dan zak ik in een stoel
en denk ‘God!’, hoewel niet zeker
wie van ons ik bedoel.
Een kleine rechthoekige beker
water breng ik hem daarna;
nu komt mijn hulp (een lang
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Lithaus meisje, ach ja,
ook niet slecht, maar ik ben bang
dat ze te vaak haar verloofde
ten onrechte terecht zet),
zij plaatst een reepje blauw violet
glas in het water, zij
doet er een glazen staafje bij,
zij draait vrij streng aan zeven
knoppen, er zoemt iets even,
in een glazen kast
begint fijn-geruit papier
bijna geluidloos alvast
lang te schuiven
en een pen schrijft in ietwat losse
stijl een regel korstmossen.
Dan doet mijn hulp uit een pipet
drie druppels waterhelder bloedplasma in het water
en een seconde later
daar heb je het:
‘klap’ zegt de pen,
‘dit wordt een afgrond,
en hier komt een graazige berg
(kalm blijven) op uit het mos’.
Dat is pas schrijven.
Nu zeven cc zout
in het water;
de pen schetst een kort oerwoud
en een seconde later
zakt hij de berghelling af.
Weer denk ik God,
dit is te erg
mooi, daar staat
waarom bloed stolt,
omdat die lijn omhoog gaat
en dan, waarachtig, weer daalt.
Precies zoals ik thuis in bed
nog wel, had verwacht
gebeurt het.

Merlyn. Jaargang 2

24
Ik ga in de andere kamer
van het lab, waar het gordijn
omhoog is, en kijk uit
over de velden en paden
waaruit het vergezicht
is gemaakt, en de kleine
rondhoofdige bomen
die hoeken van negentig graden
in het nogal natuurlijk zonlicht
met hun schaduwen maken.
Ik kan de benige blaas
vol begrip, boven mijn nek,
van slimheid haast niet meer baas,
hij maakt mij gek.
Nu vertelt hij mij helaas
hoe moleculen PTA
in water tot spiralen
worden zie je, maar in zout
op HF nederdalen en daarna
dit van het oppervlak halen
en zo, bedoel ik zelf, nou ja
dit is helemaal geen gedicht
maar het is allemaal lekker toch zo.
Ik heb eigenlijk helemaal geen trek
om een vers te schrijven;
het liefst zou ik, nog steeds gek,
thuis in een stoel blijven
zitten en zeggen och och
wat een slim ventje ben ik toch.
Kalm kalm, honderd negentien pond
en een vijf en zeventig groot!
Hou eens je magere mond
en neem Tineke op schoot.
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H.C. ten Berge
ontmoeting
Nat en helder
Zwemmer in de zon staat zij
Haar stem als een traan van het blad
Buigt zich wachtend naar de aarde
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H.C. ten Berge
groenlands fossiel / een ijzige dichter
Zon bejaarde rakker
Jaagt op andere planeten naar de vrouw
Kou bekruipt zijn lijf
Als een berijpt gebinte,
In het versteende zitvlak van de taal
Dringen de naalden door
Fundering van gedicht
Ligt bloot en open:
Het versteende oog staart in de lucht
Een schraal gezicht op wat nog leeft
Op wat zichzelf ontkracht
De mond half open en voortijdig overrompeld
Heeft de eerste letter juist gelegd
Uit stilte breekt geen schreeuw
Poolsneeuw; myriaden wapens hangen blinkend
In de zon
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H.C. ten Berge
gedicht
Brandmerk van mummel
Bedrukt hier de min.
Ik lieg als ik schrijf:
Ooghaar, zoete adder, dag andromeda
Poëzie is de kille vrouwehand
Die je wekt in de morgen
Is liefde smeden
Als zij wreed wordt
Poëzie: werkplaats
Waar goud slaat uit munt
De ceder bezweet raakt van groei
De haas uit de hoed springt
De meid in het hooi
Poëzie is de ruimte tussen jij en ik
Zij vertraagt het gebaar
Dat ruimte schendt
Als een vader zijn dochter
De dichter dient
Regelmatig gekookt
Als vuile was,
Het filosofisch ei
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H.C. ten Berge
bewoner en landschap met spin
Gekeeld werd wie als haan
Nog overeind stond en zijn ogen
Steken blind van haar afwezigheid
Het silhouet van winter werpt zich
Op de morgenzon koud en prijzend
Wie sporen blootlegt, onrust grendelt
In zerken, in ogen als spaarpotten rammelt marmer
Voor een nette dood. zwart land, pijlsnel
Bloeden er geruchten leeg. tussen drijfzand en maanschot
De spin zit en worgt de bewoner
Dichter in zijn web en met verfijnd gehoor
Hij luistert: het oor leest de prooi in zijn blinde beweging
De aarde nog wormen spuugt
Naar het bedrijvig gedribbel der vogels
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De achtste plaag
Jan Wolkers
...en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg, en de amandelboom zal
bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelve een last zal wezen, en dat de lust
zal vergaan.
Eerst was er niets dan een roodachtige schemer, vochtig en benauwd. Maar toen ik
de deken van mijn gezicht had geslagen werd mijn huid droog en prikkelend. Ik keek
opzij naar mijn broer. Zijn gezicht was diep weggezakt in het kussen dat in dikke
plooien om zijn hoofd gegolfd lag. Zijn mond stond scheef open maar ik hoorde hem
niet ademen. Ik kwam overeind in bed en boog mij over hem heen. Door zijn oogleden
liepen kleine paarse aderen waarachter zijn ogen heen en weer leken te rollen. In
mijn onderarm prikte een veertje. Ik trok het uit de matras en legde het vlak voor
zijn mond. Over het kussen zweefde het langzaam naar mij toe. De neiging om er
zachtjes mee over zijn oogleden te strijken bedwong ik. Ik stak het vlak boven zijn
voorhoofd in zijn haar. Daarna stapte ik, om hem niet wakker te maken, aan de
achterkant het bed uit en liep voorovergebogen langs de schuine zolderwand naar
het raam.
Voor de bomen in de verte hing damp, maar ijl, dun, alsof het landschap beslagen
was. De zon was nog niet op. Het was wel licht, maar het was geen licht dat de dingen
kleur gaf. Alles leek met potlood getekend. Alleen vlak voor mij in de dakgoot was
het zink geel uitgeslagen tussen een grijze schilferige verrotting van vergane bladeren.
Toen ik mij aangekleed had trok ik mijn trui tot over mijn broekzakken en deed
mijn padvindersriem om. Straks zou ik hem toch af moeten doen omdat het zondag
was en Pasen. Ik pakte de onderkant van mijn mouw met mijn vingertoppen vast en
wreef de gesp met een gevoerde pols tot hij glom. Voor ik de kamer uitging keek ik
nog even naar mijn broer. Het leek nog of hij geen ademhaalde, maar omdat ik nu
van

Merlyn. Jaargang 2

30
achteren langs zijn gezicht keek zag ik dat het vochtig was van zweet.
De trap ging ik in twee grote zweefsprongen af. Op de gang bleef ik staan. De
slaapkamerdeur van mijn ouders stond op een kier. Het was of er een warme
verstikkende luchtstroom door de gang opkwam. Ik hoorde een zwaar ademen. Even
bleef ik huiverend staan luisteren. Daarna ging ik de trap af naar beneden.
In de keuken haalde ik de braadpan uit de kast. Toen ik hem op het aanrecht gezet
had hield ik mijn adem in en luisterde gespannen. Door het keukenraam zag ik in de
ren achterin de tuin een kip staan. Het was niet meer dan een witte vlek, maar ik zag
dat zij haar kopje scheef hield en met een hard geel oog naar mij moest kijken. Toen
ik niets hoorde dan de stilte die door de achter mij opengelaten deur de keuken
binnenkwam, haalde ik het blauwe geëmailleerde deksel van de pan. Door het gestolde
vet staken de achterpoten van mijn konijn omhoog. Met mijn vingertop drukte ik
ertegen. Het was hard levenloos vlees. Het was niet te geloven dat het gisteren nog
leefde, dat het uit zichzelf door de tuin kon huppelen. Ineens stak ik door de laag vet
heen. Bruinige gelatine kwam uit de barst omhoog. Ik stak het gas aan en zette de
pan erop. Daarna liep ik snel en geruisloos naar de trap. Maar er was slechts de lege
omtrek van mijn angst. Mijn vader zelf stond niet boven aan het trapgat. Ik liep naar
de keuken terug. Aan de rand van de pan begon het vet al te smelten. Ik pakte een
botje beet en draaide de plak vet snel in het rond. Tot hij zacht en warm werd en het
gelige vet er als dikke tranen van de zijkant overheen begon te lopen.
In de kamer ging ik op de divan zitten wachten. Ik draaide mijn hoofd om naar de
muur en las de laatste regels van het gedicht dat in een smal gouden lijstje boven de
hoge stoel van mijn vader hing.
Het leed dat is drukt niet zo zwaar,
Als vrees voor allerlei gevaar.
En komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer,
En geeft Hij kracht naar kruis.

De hoofdletters waren met blauw en rood en goud versierd. Mijn vader had het in
de mobilisatietijd toen hij bij de marine was met Oostindische inkt geschreven, in
letters waarvan het lang geduurd had voor ik ze kon lezen. Mijn broer zei me eens
fluisterend dat de regels scheef liepen, maar dat kon niet, dat geloofde ik niet.
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Ik pakte de Chinese pot van de schoorsteenmantel en liep ermee naar de tafel. Hij
voelde aan als een reusachtig met suiker bespoten chocoladeëi, omdat in het landschap
dat erop stond de voorwerpen: een paar treurwilgen, een pagode, een Chinees met
een buffel aan een touw, alle met stippeltjes van dik geel glazuur omlijnd waren. Ik
zette hem op de tafel en draaide hem langzaam rond. Het was net of er steeds een
andere man met een buffel voorbijkwam.
Toen ik de pot heen en weer schudde hoorde ik er iets in ritselen. Ik keerde hem
boven de tafel om. Er viel een verdroogde sprinkhaan uit die ik er vorige zomer
ingestopt had. Ik zette de pot op de schoorsteenmantel terug en liep met de sprinkhaan
op mijn vlakke hand naar de keuken. Hij was zo droog dat ik niet eens voelde dat
hij erop lag. Het leek op wat in elkaar geknepen stro. Alleen de kop was nog te
herkennen aan de grote glimmende ogen.
In de keuken waren de ramen beslagen. De pan met vlees stond als een razende
te dampen en te borrelen. Snel draaide ik het gas uit. Daarna tilde ik een konijnebout
op en stopte daar de sprinkhaan onder. Nadat ik het deksel op de pan gedaan had
zette ik hem op zijn plaats onder in de kast.
Toen ik de tuin inging liet ik de deur achter mij open om de waterdamp uit de
keuken te laten wegtrekken. De zon was opgekomen, er hing een koud licht boven
de tuinen. Ik kreeg er kippevel van op mijn dijen. Onder de appelboom bleef ik staan
en keek omhoog door de jonge blaadjes naar de hemel die nog kleurloos was.
Het is een groene Pasen, dacht ik. Het is precies zo uitgekomen als vader het
voorspeld heeft.
Ik ging de schuur in en sloot de deur zorgvuldig achter me. Tegen de muur hing
aan een spijker het konijnevel, binnenste buiten. Het was roze en er zaten kleine
bloederige sliertjes op als de zuignapjes van een klimplant. In de kop zaten gaten op
de plaats waar de ogen gezeten hadden. Bij de bek was het vel gerafeld en er puilde
zwart haar naar buiten. Het moest met geweld van de kop af getrokken zijn. Ik voelde
ineens mijn tanden heel groot en onhandig achter mijn bovenlip zitten. Ik keek naar
het nachthok maar er was geen kip te zien. Ze moesten allemaal in de ren zijn. Het
rook niet naar mest, maar naar warmte, naar een pas beslapen bed.
Het is mijn schuld dat hij zo vet geworden was, dacht ik. Ik zocht altijd klaver en
paardesla voor hem. Als vader niet thuis was haalde ik hem uit zijn hok en liet hem
los. Wanneer ik hem riep kwam hij achter
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uit de tuin tussen de planten vandaan naar me toe lopen. Als de zon op zijn oren
scheen zag je het bloed erdoorheen lopen. Hij moet een ziel gehad hebben want hij
had zulke lieve donkere ogen. Maar zijn hok stonk en hij had een waterpens. Maar
daar kon hij zelf niets aan doen. Dat kwam door de kool van van de winter.
Ik hoorde ineens een schor gekakel. Toen zag ik dat in een van de leghokken een
kip zat. Het was de oude leghorn met het kale achterwerk. In het nachthok ging ik
op mijn hurken zitten en keek naar de grote bleekroze opening die open en dicht ging
van het persen. Ineens viel het ei eruit in het stro. Gespannen keek ik naar het gat
dat nog open bleef staan. Ik wilde er iets insteken, een stokje of mijn vinger. Toen
ik opstond voelde ik dat mijn broek bij mijn kruis spande. Ik deed mijn gulp open.
Daarna pakte ik de kip bij de kop en de poten stevig beet en stak haar aan mij vast.
Terwijl ik ermee heen en weer ging keek ik door het raam. Het was of de bomen in
de tuin vervormd en verplaatst werden door troebele watermassa's die tegen het glas
uitdeinden, alsof ik een reusachtig aquarium binnenkeek. Of dat ik verdronken was
en toch kon blijven kijken. Ik durfde niet naar de kip te kijken omdat ik haar zo stevig
vasthield dat ik het gevoel had of ik haar fijnkneep. Toen ik haar van mij af haalde
en op de grond zette was ze helemaal verslapt. Ze zakte door haar poten en viel
stuiptrekkend om. Met haar kop maakte ze nog een paar snikkende bewegingen.
Toen bleef ze doodstil liggen.
Het was of al het bloed uit mijn lichaam naar mijn hoofd gestroomd was. Het was
gloeiendheet. Mijn haren jeukten en mijn slapen bonsden. Maar mijn handen waren
ijskoud en beefden. Ik pakte de kip op en voelde hoe warm zij was. Ik durfde haar
zo niet te begraven. Ik liep naar het fonteintje en deed de kraan wijd open. Onder de
koude straal water draaide ik de kip in de rondte. Tussen de natte veren werd overal
het bleke vlees zichtbaar. Ineens spoot de straal in de bek van de kip. Het water spatte
in mijn gezicht. Toen ik de kip aan haar poten naar beneden hield liep het water met
kippevoer uit de snavel.
Voor ik de schuur uitging stak ik mijn hoofd om de deur en keek naar boven. De
gordijnen van de slaapkamer van mijn ouders waren nog dicht. Snel liep ik achter
de schuur. Ik durfde niet terug te gaan om een schep te halen. Met mijn handen groef
ik een gat. Ik legde de kip erin en schoof er met mijn voet de aarde over. Toen ik
erop ging staan om de aarde nog vaster aan te stampen veerde de grond alsof er een
kussentje begraven lag.
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In de keuken hing nog de geur van het vlees van het konijn. Ik zette het raam boven
de deur een eindje open en ging naar buiten.
Op straat was het kouder dan in de tuin, ook stond er een beetje wind. Bij de auto
van de buren zette ik mijn gespreide vingers op het spatbord en trok voren door de
vochtige grijze huid die als zweet uit de zwarte lak scheen te zijn gekomen. Ik zakte
door mijn knieën en trok de strepen tot aan de treeplank. Op de motorkap tekende
ik nog een doodshoofd met een paar botten gekruist eronder. Daarna liep ik de straat
uit.
Bij de sloot achter het rozarium stond een jongen met zijn rug naar mij toe. Hij
was zo dik dat hij eerder een man leek of een dik vrouwtje. Zijn kousen waren naar
beneden gezakt en stonden als kabouterlaarsjes om zijn enkels. In het bleke vormeloze
vlees van zijn benen zaten paarse kringen van het elastiek. Zijn broek viel in een
paar grote plooien over zijn billen, zodat hij op Krijn Heren leek die daarom op
school koeiekut werd genoemd. Hij hield een schepnet in het water maar hij bewoog
er niet mee. Met een onverwachte snelheid schoot zijn korte dikke arm ineens naar
voren en met een zwaaiende beweging haalde hij het schepnet naar zich toe. Hij
greep erin en gooide twee kikkers vlak voor mijn voeten in het gras. Ze zaten op
elkaar en konden niet eens goed springen. Toen de onderste op wilde wippen sloeg
de bovenste ook zijn achterpoten uit die in de poten van de onderste kikker verstrikt
raakten. Op dezelfde plek vielen ze terug in het gras. De jongen ging op zijn hurken
zitten en pakte de kikkers. Toen keek hij me aan met lichte wilde ogen die de
onbestemde massa vlees van zijn gezicht bij elkaar leken te houden. In zijn hals zat
een zo dik gezwel dat het was of zijn kin op zijn vuist rustte. Maar zijn oren zaten
klein, rood en verfrommeld tussen zijn witte haar.
- Ze zijn bezig, zei hij met een stem die veel te zwaar en te schor leek voor die
kleine dikke lippen.
Hij zette zijn duim onder een voorpoot van de bovenste kikker. Even hoorde ik
een piepend geluid. Maar dat kwam geloof ik omdat hij ze zo stevig vasthield dat de
lucht eruit werd geknepen. Daarna trok hij ze van elkaar en gooide ze in het water.
Even bleven ze amechtig drijven met hun poten uitgestrekt. Toen zwommen ze met
grote trage bewegingen van hun achterpoten naar de diepte.
- Je moet ze niet van elkaar halen, zei ik. Dan kunnen ze geen kinderen krijgen.
De jongen kwam overeind en boog zijn gezicht naar mij toe, dat vol
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witte rimpels trok alsof het met talkpoeder was ingewreven.
- Kikkers kunnen geen kinderen krijgen, dat weet jij toch wel, zei hij heel
nadrukkelijk en langzaam.
Hij keek mij aan maar zijn ogen zagen mij niet. Ze waren alleen maar wijd
opengesperd. Hij trok zijn mopsneus vol kleine plooien, pakte zijn schepnet en viste
een grote klont kikkerdril uit de sloot, die hij uit het net op zijn hand liet vallen. Door
de perken liep hij ermee naar het gazon.
Ik liep achter hem aan, ik wist dat ik er toch niets aan kon doen. Wanneer ik tegen
hem op zou botsen of hem zou aanvallen, zou het net zijn of ik tegen een muur zou
lopen. Hij moest onwrikbaar staan op die korte dikke beentjes.
De jongen ging met zijn rug tegen het monument van koningin Emma staan. Daarna
liep hij er tien passen tellend vanaf. Even bleef hij doodstil staan voordat hij zich
razendsnel omkeerde en met een vreemde vogelachtige schreeuw de klont precies
op de bronzen plaquette gooide.
- Dat is de koningin-moeder, zei ik plechtig.
Hij scheen mij niet te horen. Hij liep naar het monument en zakte even door zijn
knieën. Ik zag dat hij ertegenaan ging staan plassen. Hij ging op zijn tenen staan en
stak zijn onderlichaam naar voren om zo hoog mogelijk te komen. Totdat de straal
het langs de bronzen sluier en de steen naar beneden zakkende kikkerdril had bereikt.
- We pissen naar mekaar, riep hij met overslaande triomfantelijke stem. Daarna
begon hij zo vreemd te schreeuwen dat ik niet langer durfde te blijven staan.
Langzaam slenterde ik weg. Toen ik achter het hulstbosje was ging ik sneller lopen,
maar tot in de Oranjelaan hoorde ik zijn stem, die steeds opgewondener en rauwer
werd.
Zonder geluid te maken ging ik de voordeur binnen. Even luisterde ik aan de
keukendeur. Ik hoorde het water in de ketel ruisen, maar verder was alles stil. Zachtjes
liep ik de trappen op naar mijn kamer. Mijn broer sliep nog maar hij had zich
omgedraaid. Snel kleedde ik mij uit, liep achter het bed langs en schoof onder de
dekens.
- Waar ben jij heen geweest, vroeg mijn broer.
Hij draaide zich om en keek mij aan.
- Naar de wc, zei ik.
Ik keek hem niet aan, maar naar het veertje dat nog in zijn haar zat.
- Je hebt weer in de grond zitten wroeten, zei hij, terwijl hij naar mijn handen keek.
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Ik sprak hem niet tegen, ik wist dat ik niets voor hem kon verbergen, ook al kneep
ik mijn handen tot vuisten zodat de nagels met de rouwranden niet meer zichtbaar
waren.
Onderaan de trap kuchte mijn vader. Daarna roffelde hij op de deur.
- De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien, riep hij naar boven.
- Die Simon van Rees ziet ook alles, fluisterde mijn broer.
Hij stootte mij aan en verborg zijn hoofd in het kussen zodat zijn lachen gedempt
klonk.
- Het is Pascha, riep mijn vader. Komen jullie eruit, de ontbijttafel staat gedekt.
Mijn broer geeuwde luid als antwoord.
- Ja vader, riep ik snel.
Ik stapte uit bed, waarbij ik harder stampte dan nodig was.
- Sloof je maar niet zo uit, zei mijn broer. Je hebt zeker weer een slecht geweten.
Ik liep naar het raam, deed het open en stak mijn hoofd naar buiten. De zon was
al warm. De takken van de bomen waren verborgen achter een waas van licht, alsof
ze in tule verpakt waren. Uit de schuur kwam mijn vader. Hij liep bijna plechtig. Hij
keek niet omhoog, maar naar het schaaltje eieren dat hij voor zich uit hield alsof het
een offerande was.
Toen we aan tafel gingen lag op ieder bord al een snee krentenbrood en een besmeerde
boterham. Ik had het blauwe eierdopje met een geel lepeltje. Maar ik had helemaal
geen trek in een ei.
- Mag ik mijn brood zo eten, ik voel me een beetje misselijk, zei ik.
- Hij heeft weer iets bijzonders hoor, zei mijn vader. Moet je eens kijken, je hebt
het grootste ei en nog is het niet goed. Het is kakelvers, het is vanmorgen gelegd.
Het is van de oude leghorn, dat zie ik zo.
- Waar ziet u dat aan vader, vroeg mijn zusje vleierig.
- Aan zijn neus, antwoordde mijn broer.
Mijn vader keek hem bestraffend aan.
- Omdat het groter is en omdat de kalk een beetje gerimpeld is aan de punten, zei
hij. Dat is altijd bij het ei van een oude kip.
- Oude mensen zijn toch ook gerimpeld, zei mijn broer.
- Wil jij mijn ei straks hebben, fluisterde ik tegen hem. Dan geef jij mij je lege
dop.
- Als je iets te vertellen hebt wat niet iedereen mag horen, kan je er beter het
zwijgen toe doen, zei mijn vader. Wat herdenken we vandaag,
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vroeg hij. Nee, eerst je mond leeg eten, zei hij tegen mijn zuster die snel wilde
antwoorden.
- De opstanding van Christus, zei ze slikkend.
- Als je dat nou in het vervolg met een lege mond kan zeggen. Ja, we herdenken
vandaag de opstanding uit den dode van onze Heer en Zaligmaker.
Hij stak zijn lepeltje in het ei en liet het geel van de dooier op zijn boterham lopen.
Er bleef een snotachtige sliert uit het ei hangen die hij met zijn mes langs de doprand
afsneed.
Ik stak gauw een stuk brood in mijn mond en keek naar buiten.
- Hij is toch zijn brood zo aan het opeten, zei mijn zuster.
Mijn vader keek eerst haar bestraffend aan, toen keek hij dreigend naar mij. Maar
hij zei niets.
Mijn moeder at ook nog niet van haar ei, ze liet het eerst een beetje hard worden.
Ik wist dat zij het ook vies vond als het zo slijmerig was. Als het aan haar lag zou ik
het niet op hoeven te eten.
- Er wordt alweer een blad van de ficus geel, riep mijn broer.
Iedereen keek naar de plant.
Toen hij zijn uitgestoken hand terughaalde verwisselde hij meteen razendsnel zijn
dop voor mijn ei.
- Oud nieuws, zei mijn zuster.
- Die tropische planten verliezen in het voorjaar als de kachel pas uit is altijd een
paar bladeren, zei mijn vader.
Mijn broer stootte mij aan en knipoogde naar me.
- Het is niet van Simon gezien, fluisterde hij.
Even voordat we naar de kerk gingen riep mijn moeder me in de achterkamer. Ze
keek me geheimzinnig aan terwijl ze naar de klerenkast liep. Daarna haalde ze er
een nieuw bruin pak voor mij uit.
- Het is een plusfour, zei ze. Je bent nu zo groot geworden.
- Wat een poepkleur, riep mijn broer.
- Ga jij de kamer uit, beval ze hem. Het is reebruin, zei ze. Het is een prachtige
kleur. Nou, pak eens aan. Blijf daar niet staan of je geen tien kan tellen.
Toen ik de broek aangetrokken had knielde ze bij me neer en maakte de sluiting
met een gespje boven mijn kuit vast.
- U doet het te strak, hij knelt, zei ik.
- Je laat hem zo zitten, zei ze. Anders zakt hij langs je benen naar beneden als je
gaat lopen. Moet je eens kijken, ik kan mijn vinger er
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nog tussen krijgen. Doe het jasje maar aan, zei ze, terwijl ze overeind kwam.
Toen ik het jasje aangetrokken had en naar mijn handen keek zag ik alleen maar
mijn vingers.
- Het is te groot, zei ik, terwijl ik mijn arm strekte.
- Het is precies goed, zei mijn moeder. Je kan er nog in groeien. Ja, als je er zo
mal mee gaat staan.
Ze drukte mijn arm naar beneden en schoof de mouwen wat omhoog. Maar toen
ik heen en weer liep vielen ze toch weer tot aan mijn vingers.
- Mag ik mijn padvindersriem eromheen doen, vroeg ik.
- Dat hoort niet bij zo'n pak, zei ze. Dan zou je er bespottelijk uitzien. Daar is
trouwens geen denken aan, het is zondag vandaag. Laat het maar eens aan je vader
zien.
Ik liep naar mijn vader toe die de kerkboeken op de tafel in de voorkamer
zorgvuldig op elkaar stapelde.
- Loop me niet zo voor de voeten, zei hij toen ik voor hem ging staan.
- Mijn nieuwe pak, ik heb een nieuw pak, zei ik somber.
Hij keek quasi verbaasd langs mijn lichaam en ging een paar passen achteruit.
- Je moeder verwent jullie maar, zei hij. Het zit je als aangegoten. Je bent weer
het heertje.
- Het heertje hoor, riep mijn zuster spottend.
Ik liep de tuin in naar mijn broer die op het kolenhok zat.
- Zo, aardappelenzak, zei hij. Als je nou in je broek schijt merken ze het tenminste
niet direct.
Er sprongen tranen in mijn ogen. De stof van de broek prikte in mijn dijen. Ik had
het gevoel of de bandjes aan de pijpen mijn bloed afknelden. Toen ik de trap op ging
was het of de pijpen met stoom gevuld waren. Ze kleefden warm aan mijn benen. Ik
dacht aan de natte veren van de kip die ik met zwarte aarde bedekt had. Misschien
was zij nog wel niet dood toen ik haar begroef. Misschien had zij nog wel heel lang
geleefd voordat zij gestikt was.
Ik liep naar het raam en keek de tuin in. Op het stoepje stond mijn vader. Hij keek
naar de takken van de appelboom. Toen hij mij zag wenkte hij en stak het psalmboek
aanmanend omhoog. Ik knikte maar bleef nog even staan. Mijn handen stak ik uit
de mouwen van mijn nieuwe pak en legde ze op de zinken kozijnrand, die warm was
van de zon.
Toen we door het middenpad liepen zakte mijn broek op mijn enkel.
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Terwijl ik mij bukte om hem op te trekken gaf mijn broer mij met zijn knie een stoot
tegen mijn achterwerk. Gebukt vloog ik naar voren, struikelde en kwam met mijn
hoofd in de knieholte van mijn vader terecht, die daardoor vlak voor de preekstoel
op zijn knieën viel. Bijna tegelijkertijd zette het orgel in, maar het geroezemoes rond
ons bleef hoorbaar. Mijn vader stond zo kalm en waardig op dat het was of hij in de
verkeerde kerk terecht was gekomen, maar toen hij mij met één hand van de grond
oppakte, voelde ik de woede in zijn ijzeren greep kolken. Hij duwde mij voor zich
uit de bank in en drukte mij zo hard op de zitting dat ik die hoorde kraken. Mijn
moeder wrong zich zuchtend langs mij. Haar gezicht zag rood van schaamte.
Onder de preek keek ik niet om me heen. Ik staarde in mijn psalmboek. Zo nu en
dan sloeg ik een bladzijde om maar ik las niet. De woorden schenen van het papier
los te raken en ervoor te zweven in een doorzichtige brij. Soms verschenen er
schimmig afbeeldingen uit het platenboek ‘De Wonderen van het Heelal’ voor mijn
ogen: een skelet van een voorwereldlijk dier dat zich tegen een boomstam oprichtte,
een verlaten hemellichaam dat boven de horizon van een door de wind grillig
afgeslepen rotslandschap oprees. En ik hoorde een stem zeggen, hol, met de klank
alsof hij kwam vanuit een kamer waar op vrijdag het kleed opgenomen is: Al deze
dingen worden zo moede, dat niemand het uit zou kunnen spreken.
Mijn broer stootte mij aan met de collectezak.
- Je struikelde over de mat, zei hij zacht.
Ik knikte, legde mijn psalmboek op mijn schoot en liet een warme vochtige cent
in de zak vallen. Toen ik de collectezak aan mijn vader doorgaf voelde ik dat zijn
woede nog niet bekoeld was.
Na de kerkdienst liet ik mij met gebogen hoofd tussen de mensen meevoeren.
Maar het was of het orgel mij de kerk uitdreunde. Het licht maakte mij duizelig zodat
ik mij even moest vasthouden aan de bak van handgevormde stenen waar 's zomers
geraniums in stonden. Toen ik doorliep was het of de tegels opveerden onder mijn
voeten.
Mijn zuster ging naast mijn vader lopen en gaf hem een arm.
- Dat is nou die jongen die zijn liniaal altijd tussen mijn trui steekt en er dan op
en neer mee gaat en allemaal vieze woorden zegt, fluisterde ze.
- Als hij dat nog eens doet zeg je het maar tegen de meester, zei hij, terwijl hij met
gefronste wenkbrauwen de kant op keek die mijn zuster met haar hoofd had
aangewezen. Vroeg rijp, vroeg rot, zei hij tegen mijn moeder.
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Toen de kerkgangers in de lanen verdwenen waren en we alleen naar huis liepen,
legde mijn broer zijn hand op mijn schouder en duwde mij naar voren.
- Hij struikelde over de mat, riep hij.
- Dat kan niet, zei mijn zuster. Die mat loopt van voor naar achter in één stuk door.
- Ik wil er geen woord meer over horen, zei mijn vader.
- Jullie duwden elkaar, ik heb het zelf gezien, zei mijn zuster tegen ons.
- Houd op erover, zei mijn vader streng. Ik laat mij mijn paasdagen niet door jullie
vergallen.
Mijn moeder zuchtte en haalde een zakdoekje uit haar tas. Mijn vader kwam naast
haar lopen en gaf haar zo'n stevige arm dat haar schouder omhoogging. Hij sprak op
gedempte toon tegen haar zodat ik niet kon horen wat hij zei.
Ik zag de jongen 's middags weer op het voetbalveld. Zijn dikke benen leken nog
opgezwollener en zaten vol krassen en schrammen. Zijn knieën waren groen van het
gras. Hij moest de hele dag buiten hebben gezworven. Misschien was hij zelfs wel
niet naar huis gegaan om te eten. Misschien hoorde hij wel van niemand. Toen hij
mij zag liep hij naar het prikkeldraad en hield dat voor mij omhoog.
- Wil jij dan soms niet naar het voetballen kijken, vroeg hij hees, toen ik aarzelde.
Ik keek naar zijn mollige hand. Als hij het prikkeldraad los zou laten als ik
eronderdoor kroop, zou ik een scheur in mijn nieuwe pak hebben. Ik keek naar zijn
gezicht, maar achter die logge massa vlees bleef iedere gedachte verborgen.
- Heb je je schepnetje thuisgebracht, vroeg ik.
Ik wachtte even om de vraag tot hem te laten doordringen. Toen dook ik snel onder
het prikkeldraad door. Hij antwoordde niet. Hij liet het draad los en liep voor mij uit
naar de achterkant van de overdekte tribune. De planken, die elkaar dakpansgewijs
bedekten, moesten vroeger gecarbolineerd geweest zijn. Maar het weer had ze een
kleur gegeven als van een roestbruin dier dat aan het verharen is. Bovenin zaten twee
grote openingen waardoor soms het geluid kwam alsof een groot beest snel en diep
inademde maar dan zijn adem inhield. Dan klonk er geklap. De jongen zette zijn
handen in zijn zij en bleef wijdbeens naar boven kijken. Zijn kleine rode oren schenen
wantrouwig te luisteren tussen zijn witte haren. Op zijn gezicht kwam een peinzende
uitdrukking. Ik
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dacht dat hij de afstand schatte en was blij dat er geen sloot met kikkerdril in de buurt
was en dat hij zijn schepnet verstopt had. Ineens liep hij met kordate korte stappen
naar twee kratten toe die tegen de tribune stonden en zette ze op de zijkant naast
elkaar. Er vielen gebroken flessen uit. Hij pakte een bodem van een fles waar nog
een stuk van de zijkant aan zat dat als een speerpunt omhoogstak en ging op de krat
zitten. Hij hield het glas voor zijn oog en keek naar de lucht. Ik kwam naast hem
zitten. Zijn oog, in het roodbruine licht, scheen nu helemaal geen pupil te hebben.
Ineens stak hij het glas naar voren, met de punt op mijn gezicht gericht.
- Wat kan ik hiermee doen, vroeg hij.
Ik trok mijn gezicht niet terug. Ik wist dat hij dan net als een kat zijn nagels uit
zou slaan.
- Je kunt met de punt je naam in het hout schrijven, zei ik.
Er kwam een vage glimlach op zijn gezicht en hij draaide zich om. Terwijl hij in
het hout kraste bevochtigde zijn tongpunt steeds even snel zijn dikke kleine lippen.
Het gezwel opzij in zijn hals trilde alsof het een keel was.
Als hij met die punt erin steekt komt er niet eens bloed uit, dacht ik. Het moet
poreus vlees zijn waar geen aderen doorheen lopen.
Ik keek naar de krassen die hij in het hout gemaakt had. Ik kon geen letters
herkennen. Het was een warrig netwerk van splinterachtige geultjes.
- Ik weet ook hoe jij heet, zei hij.
Hij keek mij even aan met zijn lichte gulzige ogen. Toen begon hij weer te krassen.
Ik haalde mijn voeten door het gras, dat vochtig was gebleven in de schaduw van
de tribune. Boven mij was de hemel diepblauw, maar achter de huizen was hij tot
zo'n ijle kleur uitgerekt dat er een broos craquelé in was gesprongen. Op de balkons
stonden mensen naar het voetballen te kijken. Onder de wilgebomen, opzij van het
hek dat het voetbalveld afgrensde, stond de schimmel van de groenteman. Hij liet
zijn kop hangen of zijn kaken van lood waren. Over zijn lichaam liepen grijze littekens
van het tuig en van de bomen van de kar, alsof hij een paard was uit een legpuzzel.
- Zie je wel, zei de jongen.
Maar toen ik wilde kijken naar wat hij had geschreven ging hij er gauw met zijn
rug tegen zitten.
In de verte kwam een grote bonkige man aan. Aan het op en neer gaan
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van zijn lichaam zag ik dat hij op klompen liep. Hij had een geruite pet op en droeg
een hooivork over zijn schouder. Toen hij ons zag bleef hij staan en deed zijn hand
boven zijn ogen waaronder zijn gezicht tot schaduwen en rimpels ineenkromp.
Dreigend stak hij zijn vuist in de hoogte en schreeuwde iets onverstaanbaars.
Ik sprong op en rende naar het hek, maar de jongen liep zo tartend langzaam achter
mij aan, dat de man op een sukkeldrafje naar ons toe kwam. Bij het hek bleef ik staan,
ik kon er toch niet alleen onderdoor. Ineens sprong de jongen opzij. Ik zag de hooivork
door de lucht komen aanzweven als een sprietig insekt. Toen ik opzij wilde springen
struikelde ik en viel in het gras. Vlak naast mijn been kwam de hooivork trillend in
de grond. Hij was met één tand van onderen door mijn plus-four gegaan. De jongen
kwam naast mij staan, bukte zich en pakte een steen op. Hij ging wijdbeens staan en
strekte zijn arm naar achteren. Ik keek van onderen tegen hem op. Ik zag hoe hij zijn
borstkas vol lucht zoog, noe zijn vormeloze gezicht strak trok en de trefzekerheid
als een rilling doorgaf naar zijn hand. Toen sloeg zijn arm naar voren. Er klonk een
geluid of iemand met een hamer een slag gaf op een holle boom. Het hoofd van de
man sloeg achterover of hij een vuistslag kreeg. Terwijl zijn bovenlichaam schuin
opzij viel schenen zijn benen nog naar ons toe te willen komen. De jongen trok de
hooivork uit de grond en wierp die plat in het gras. Toen ik overeind kwam hield hij
het prikkeldraad al voor mij omhoog. Aan de andere kant hield ik het voor hem op.
Zijn dikke lichaam schoof zo soepel vlak langs het prikkeldraad dat het was of hij
met zijn kleren voelde tot waar de punten kwamen.
Ik durfde pas om te kijken toen we het pad langs het voetbalveld al bijna uit waren.
Op de onoverdekte tribune leken de mensen boven het gras te zweven als ruiters
zonder paard. Erachter golfde een mengeling van zwartrode en blauwwitte shirts
heen en weer. Toen keek ik naar de plaats waar de man gevallen was. Er lag iets
donkers. Maar dat kon ook een hoop aarde zijn of roestig afval.
- Ik ga altijd 's zondags naar het voetballen kijken, zei de jongen. Jij moet ook
altijd komen.
Ik stak mijn been naar voren en keek naar mijn broek waar twee ronde gaten in
zaten. Daarna knikte ik zonder erg veel overtuiging en keek van opzij naar hem. Zijn
gezicht was weer vormeloos, slap. Alleen zaten op het bleke vlees grote zweetdruppels
die niet naar beneden liepen maar eruit puilden als hars.
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- Je moet hem maar altijd zijn zin geven, zei mijn vader.
Door de damp die van zijn volle bord af kwam keek hij met een sombere blik naar
mij. Ik boog mij voorover en probeerde met het botte mes het biefstukje te snijden.
- Het was toch zijn konijn, zei mijn moeder. Ik kan me dat wel indenken.
- Hield hij maar altijd zoveel rekening met ons, zei mijn vader. Hij moet maar
eens leren te eten wat de pot schaft. Je maakt er zo onmogelijke kinderen van. Ik
begrijp niet waarom hij in de keuken moet eten. Hij hoeft toch niet op onze borden
te kijken.
- De koning moet altijd apart eten, zei mijn broer.
- Nu kunnen we maandag tenminste dat stinkhok aan de vuilnisman meegeven,
riep mijn zuster. Je rook dat beest al als je de voordeur binnenkwam.
- Hou daar over op onder het eten, zei mijn vader. Jullie hebben nog steeds niet
geleerd dat er een tijd van spreken is en een tijd van zwijgen. Zo nu en dan hoorde
ik met een holle klank een bot op het tinnen bord neerkomen. Mijn ogen vulden zich
met tranen. Het vlees dat ik in mijn mond had zat als kauwgom tussen mijn tanden.
- Die nek is verrukkelijk, zei mijn vader smakkend en zuigend. Je kan het vlees
er bijna afzuigen.
Ik keek naar binnen. Hij trok de wervels met zijn vingers uit elkaar. Als hij er een
had afgekloven legde hij hem op de rand van zijn bord als een damschijf.
Er zou vuur uit de hemel neer moeten komen, dacht ik. Als God bestond zou hij
mijn konijn weer levend kunnen maken.
Maar mijn broer bleef gewoon lange draden roodbruin vlees met zijn tanden van
een achterpoot trekken.
- God bestaat niet, zei ik ineens.
- Wat zeg jij daar, zei mijn vader.
Hij legde de rest van de nek op zijn bord en veegde zijn vingers aan het servet af.
- Hij zit te huilen om dat beest, zei mijn moeder. Hij weet zelf niet goed wat hij
zegt.
- Maar ik weet het des te beter, zei mijn vader. Ik maak me nu niet kwaad op je,
ik laat me dit heerlijke paasmaal niet door jou bederven. Jij eet binnen vijf minuten
je bord leeg en dan ga je op staande voet naar boven en op je knieën. En dan bid je
net zo lang tot God wel bestaat!
- Jasses, er ligt een beest op mijn bord, riep mijn zuster.
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Met haar vork schoof ze de konijnebout weg en roerde in de jus.
- We hebben allemaal een beest op ons bord, zei mijn broer.
- Ik eet het niet verder op, zei ze, haar bord achteruit schuivend.
Mijn vader boog zich over haar bord en keek aandachtig.
- Dat is gewoon een flintertje vlees, zei hij.
- Het heeft oogjes, zei ze. Het lijkt wel een sprinkhaan.
- Stel je niet aan, zei mijn vader. Zo vroeg in het voorjaar zijn er nog geen
sprinkhanen.
Hij haalde iets met de punt van zijn mes uit haar jus, dat hij aandachtig bekeek en
toen in zijn mond stak. Ik zag aan de beweging van zijn lippen dat hij de sprinkhaan
tegen zijn verhemelte fijnwreef. Toen slikte hij. Zijn ogen sloeg hij proevend en
nadenkend omhoog.
- Gewoon vlees van dat beest, zei hij.
Zijn stem klonk niet erg overtuigend. Hij schoof het bord voor mijn zuster.
- Vooruit, eet door!
Toen keek hij naar mij.
- Zit me niet zo aan te kijken met van die brutale ogen, zei hij. Jij zou naar boven
gaan als je bord leeg was.
Ik stond op en liep de gang in.
- Leg je je nieuwe pak netjes over de stoel, riep mijn moeder mij na.
Maar ik gaf geen antwoord.
Met mijn kleren aan viel ik op bed in slaap. Toen ik wakker werd was het donker.
Door het open raam streek een koude wind over mij heen. In de verte hoorde ik het
geluid van een boot. Bij de bochten veranderde het, klonk het lichter, vrolijker. Ik
hoorde het toen de boot achter de steenfabriek van De Ridder schoof. Ik kwam
overeind en liep met stijve passen naar het raam. Links, waar blauw licht flitste van
de beugel van de tram, klonken rauwe stemmen op van Rijnsburgers die terugkeerden
uit de stad. Over het grind viel licht uit de serre. Toen schoof iemand de gordijnen
dicht en was alles donker.
Ineens kwam mijn vader uit de schuur. Hij had de fietslantaarn in zijn hand. Het
kaarslicht flakkerde en liet zijn schaduw spookachtig dansen tegen de muur. Hij ging
naar de ren toe en liep gebogen langs het gaas terwijl hij zichzelf bijlichtte. Toen
liep hij de tuin door en maakte zachte roepende geluiden. Het was net of hij iets
anders zocht dan die kip met zijn harde gele ogen. Mijn keel ging pijn doen. Zonder
geluid te maken sloot ik het raam en ging mij uitkleden. Toen ik mijn broek over de
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stoel had gelegd tastte ik langs de pijp. Rond de gaten was de stof hard van gedroogde
klei. Ik stak in ieder gat een vinger en bleef enige tijd op mijn hurken zitten terwijl
ik naar het roepen van mijn vader luisterde. Toen schikte ik de pijp zó dat de gaten
morgenochtend goed zichtbaar zouden zijn. Daarna kroop ik in bed en trok de dekens
zo ver over mijn hoofd dat ik geen geluid meer hoorde.
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‘“Dit dal” is een dal’
H.U. Jessurun d'Oliveira
In het augustusnummer van het kwartaalschrift Forum der Letteren, een blad waaraan
men vaak goed kan zien dat het de voortzetting is van het tijdschrift Museum, kan
men een opstel van J. Kamerbeek Jr. over ‘Vijf gedichten van J.C. Bloem’ aantreffen.
De auteur vraagt hierin aandacht voor een tweetal verschijnselen dat hij in de door
hem uitgekozen1 vijf gedichten heeft aangetroffen. Het eerste is door hem met een
gelukkige term reductie genoemd, en men kan het definiëren als het terugbrengen
van een omvattend begrip tot een enkele kant ervan, die dan wezenlijk of kenmerkend
mag heten. Een duidelijk voorbeeld van zo'n reductie vormt de regel:
Leven is niet veel meer dan ademhalen.

Leven wordt ongeveer gelijkgesteld met, teruggebracht tot ademhalen. Het omvattende
wordt gekarakteriseerd als iets beperkts. Vaak wordt deze reductie ingeleid door een
naar zichzelf verwijzend aanwijzend voornaamwoord, zoals in:
...dit lange derven/ dat leven is.

Het opvallende is nu, dat deze reductie een tegenbeweging pleegt uit te lokken,
waarbij een contrair beeld wordt opgeroepen. Het is zelfs alsof de reductie plaatsvindt
met het oog op deze reactie, waarbij dan het gereduceerde als een soort
middenevenredige optreedt.
Het tweede verschijnsel waarop de schrijver wijst is dit, dat in een

1

Het betreft: Zomerloomheid (p. 73), Het Baanwachtershuisje (p. 78), In Memoriam (p. 81),
Ademen (p. 90) en Grafschrift (p. 93). De aangegeven pagina's zijn die van de 4e druk van
de Verzamelde Gedichten.
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woord, uitsluitend krachtens de positie die het in een gedicht inneemt, bepaalde
betekenisonderscheidingen sterk naar voren zullen komen. Dat laat zich horen. Een
als titel gebruikt woord kan zich, omdat het refereert aan de hele romp van het gedicht,
op ruimer wijze ontplooien dan wanneer het ergens in deze romp stond. Ik wil dan
ook het bestaan van de beide genoemde stilistische verschijnselen niet ontkennen,
maar heb wel bezwaar tegen de in bovengenoemd opstel gegeven uitwerking en
toepassing ervan.
Om mijn bedenkingen duidelijk te maken zal ik nu eerst de schrijver aan het woord
laten in zijn toepassing op het gedichtje Ademen, waarvan ik de laatste regel van het
eerste kwatrijn en de hele tweede en laatste strofe citeer:
Leven is niet veel meer dan ademhalen.
Maar dat is: in de diepten van dit dal
De oneind'ge ruimte tot zich in te leiden
En, na één wankel oogenblik van beiden
Die te hergeven aan 't beroofd heelal.

‘“Dit dal” = “mijn lichaam” (of “deze aarde”: daarover zou men kunnen
twisten) (...) Er wordt niet alleen over een dal gesproken: als men het vers
hardop leest, kan men niet anders dan naar dit woord afdalen. Het is
onmogelijk - op straffe van inadequate intonatie -, het op hoge toon uit te
spreken. “Dit dal” is een dal, krachtens het samenspel der factoren waaruit
het gedicht is opgebouwd. Zoals gezegd, ervaart men dit door het hardop
te lezen. Hardop, d.w.z. met inschakeling van eigen adem. En als men het
zo formuleert, wordt met éen slag duidelijk wat hier eigenlijk aan de hand
is. Het gedicht spreekt over “ademen” op geen andere wijze dan door te
ademen (...) Misschien moet men toch nog een kleine restrictie maken en
zeggen dat die identiteit pas bereikt is in de tweede strofe, die op het ritme
van in- en uitademen gebouwd is (...) We zagen dat in het eerste kwatrijn
een soort reductie plaatsvindt:
Leven is niet veel meer dan ademhalen.
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De volgende woorden (“Maar dat is”) geven aan dat men op een keerpunt
is gekomen: op de reductie volgt een tegenbeweging die iets van een
expansie heeft. Dit ritme van reductie en expansie correspondeert met het
ritme van in- en uitademen (...) dat in de tweede strofe belichaamd is. Wat
hier lichamelijk voelbaar is, vindt men, in abstracte vorm, terug in de
algemene structuur van het gedicht.’
In deze gedachtengang kan ik de schrijver maar zeer gedeeltelijk volgen. De uitspraak
‘“Dit dal” is een dal’ is zowel feitelijk als methodologisch onjuist. Ik hoop dat
hieronder duidelijk te maken.
Het enige argument in het feitelijke is dat der intonatie. Dat het samenspel der
factoren waaruit het gedicht is opgebouwd tot Kamerbeek's conclusie zou nopen is
een te vage uitspraak om veel bewijskracht te hebben. Maar dwingt de intonatie wel
tot de gelijkstelling? Ik betwijfel het. De schrijver suggereert ons eerst dat we de
woordgroep ‘dit dal’ niet anders kunnen uitspreken dan als laagtepunt in de
zinsmelodie, en voegt er dan voor de zekerheid aan toe dat we het ook niet mogen
en bedreigt ons daarbij met de banvloek der inadequate intonatie. We kunnen dus
wèl, en waarom zou dat ontoereikend zijn? Wie deze regel min of meer hardop leest,
zal heel goed eerst in toon omhoog kunnen gaan naar ‘is’, om vervolgens na de door
de dubbele punt veroorzaakte breuk op parallelle wijze naar het heuveltje van ‘diepten’
te klimmen en via de diepte van ‘van dit’ weer te stijgen naar ‘dal’. Dit ligt daarom
voor de hand, omdat de zin met ‘dal’ nog niet is voltooid, maar over de regel heen
tot het eind van het gedicht doorloopt. Noch in absolute zin, noch ten opzichte van
de omringende woorden vormt ‘dal’ een dal in de intonatie. Waarin schuilt bij deze
manier van lezen de inadequatie? Men moet ‘dal’ toch niet laag intoneren omdat het
nu juist het woord ‘dal’ betreft? Bij het woord ‘lang’ verzet de schrijver zich terecht
tegen lang aanhouden van het woord. Maar bovendien zou dat neerkomen op een
cirkelredenering: het woord ‘dal’ krijgt het extra accent omdat het laag wordt
uitgesproken en het moet laag worden uitgesproken omdat het het woord ‘dal’ betreft.
Maar laat ik de heer Kamerbeek tegemoet komen en aannemen, dat ‘dit dal’
inderdaad een laagtepunt in de intonatie zou vormen. Dan nog is zijn uitspraak
methodologisch onjuist omdat hij verbanden suggereert die in werkelijkheid niet in
het gedicht aanwezig zijn. Zeker, ‘dit dal’ is dan een dal, maar ook een put, een
inzinking, een kuil, ga maar door.
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Het is beeldspraak. Nu kan onmiddellijk worden toegegeven dat deze beeldspraak
erg voor de hand ligt, maar het grote gevaar, waaraan de schrijver me niet ontsnapt
schijnt, is dit, dat men gaat geloven in een magische vorm-inhoud-identiteit die in
werkelijkheid niet bestaat, of toevallig is. Het laatste woord van het gedicht, ‘heelal’
vormt ook zo'n ‘dal’, maar daar is deze beeldspraak veel minder onthullend. Het
paradoxale van zo'n opmerking zou even kietelen, maar niets wezenlijks toevoegen
aan de analyse van het gedicht. Het is een korte formule die in metaforische vorm
een bepaalde relatie aanbrengt tussen betekenis en - door de plaats van het woord in
het gedicht bepaalde - intonatie van dat woord. Er bestaat dus niet meer dan een
overeenkomst in éen enkel opzicht, die gebracht wordt als volkomen identiteit en in
een vorm die maar éen conclusie toestaat: het woord betekent niet alleen ‘dal’, maar
ís er ook een. Dat is een goedkoop soort goocheltruc dat men met enige
vindingrijkheid met bijna alle woorden in een gedicht uithalen kan: ‘de diepten’ zijn
diepten, bij ‘één wankel oogenblik’ wankelt het gedicht een ogenblik enz., allemaal
tot niets verplichtende woordspelingen en niets meer dan dat.
Nu kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de heer Kamerbeek dit soort
gemakkelijke foefjes gebruikt om er mee aan te tonen dat er zeer speciale verbanden
tussen betekenis van een woord en zijn vorm (in de meest uitgebreide zin) bestaan.
Men oordele.
Wat blijft voor den vermoeide van dit dolen
In wien de felle stem der aarde zwijgt,
Tenzij die ééne drang, die diep-verholen
Naar dauw, gelatenheid en avond hijgt?
(Zomerloomheid, slot)

‘De volslagen identiteit van vorm en inhoud die het tweede kwatrijn van
Ademen kenmerkt, is hier, strikt genomen, pas in het laatste woord bereikt.
Naar dit woord “hijgt” - naar deze identiteit tendeert het hele gedicht (...)
Het laatste woord “hijgt” met een ingehouden, maar daarom niet minder
drastische lichamelijkheid.’
Het woord ‘hijgt’ betekent niet alleen ‘hijgt’, maar het hijgt ook. Het woord ‘blauw’
betekent niet alleen ‘blauw’, maar ís ook blauw.
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En nu, na het begeerde, het ontbeerde,
Na de onrust en het levenslang geduld:
Een steen, door 't groen gebarsten en verweerde
Letters en cijfers, die de regen vult.
(Grafschrift, slot)

‘De regen “vult” de verweerde letters en cijfers, (...) maar tegelijkertijd is
“vult” het laatste woord van het gedicht, “vult” het m.a.w. de plaats die
open was voordat het er stond. Door zijn plaatsing doet het zijn betekenis
gestand, realiseert het de volheid van zijn betekenis. En zo is, tegen alle
verwachting in, a.h.w. in extremis aan het niets een vervulling afgedwongen
(...)’
Dit is schijn-explicatie, Wortspielerei. Elk woord vult de plaats die open is voordat
het er staat. Waarom dan daarvan zo'n ophef gemaakt nu het gaat om het woord
‘vult’? Met het woord ‘vult’ is het gedicht vol, maar om daaraan filosofische
opmerkingen te verbinden over het lot van de dichter en het wonder van het
dichterschap...
Het komt hierop neer: het woord wordt buiten zijn verband getrokken; het betekent
nu niet alleen iets bínnen het gedicht, maar ook daarbuiten. Het wordt namelijk
gebruikt om de opvatting van deze lezer over het ontstaan van het gedicht, zijn functie
in het leven van de dichter e.d. te staven. Niet alleen vult de regen het grafschrift,
maar tegelijk voltooit de dichter het gedicht. Deze buitentekstuele verwijzingen door
middel van overdrachtelijk gebruik van binnentekstuele gegevens is een vorm van
literairkritisch overspel. De auteur recidiveert bij zijn opmerkingen over het slot van
Baanwachtershuisje:
Om na dit derven en dit lange schijnen
Eindlijk te zíjn.

‘De omslag van menselijke ontoereikendheid naar dichterlijke vervulling
is hier wel bijzonder drastisch. Het hele gedicht is aangelegd op het laatste
woord “zijn”, men kan ook zeggen: het gedicht tendeert ernaar, in
pregnante zin, (men ziet, er komen kindertjes van dit overspel, d'O.), te
“zijn”. En het blijft niet bij “tenderen”; in en door het woord “zijn” krijgt
het deel aan de volheid van het zijn.’
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Twee ontoelaatbare gelijkstellingen hier: in de eerste plaats wordt de dichter gezien
in de ‘ik’ van het gedicht, en op de koop toe wordt er net gedaan of de geschiedenis
van die ‘ik’ die van het gedicht zelf is. Zou de heer Kamerbeek hetzelfde positionele
argument gebruikt hebben als het slotwoord ‘eten’ was geweest?
En zo gaat het door. Bij
Zon en mist en stilte, en dan voor immermeer.
(In Memoriam)

wordt de commentator wel heel vindingrijk: ‘De betekenis “stilte” wordt geactueerd,
doordat het gedicht al bijna zo ver is, dat het zich in stilte verliest’. Stilte in het gedicht
wordt omgebouwd tot stilte na het gedicht, omdat het gedicht al bijna stil is als het
woord ‘stilte’ valt. Lucus a non lucendo. Bij de regel, die we daarstraks al even
besproken hebben in verband met ‘hijgt’:
Naar dauw, gelatenheid en avond hijgt.

zegt de schrijver: ‘Nu staat het woord “avond” in het laatste vers van Zomerloomheid
op de laatste plaats voor “hijgt”. Door deze plaatsing wordt de
betekenisonderscheiding “laatste” geactueerd (...)’ Laatste want voorlaatste. Men
ziet hoe subjektief gekleurd deze plaatsbepaling is. De schrijver had ook kunnen
zeggen: ‘avond’ is de laatste term in de trits ‘dauw, gelatenheid en avond’, en dan
was hij geweest waar hij wezen wilde. Of: het woord avond is bijna het laatste woord
van het gedicht, met het woord is de avond van het gedicht gevallen. Enz..
Om te resumeren. De heer Kamerbeek verbindt aan de positie van een woord in
een gedicht gevolgtrekkingen omtrent de aktuatie van betekenisonderscheidingen.
Tot zover akkoord. Maar deze betekenisonderscheidingen vervullen slechts in een
enkel geval een funktie binnen het gedicht, en verwijzen merendeels naar de
buitenwereld van het gedicht. Zij zijn dan alleen relevant voor wie een stap achteruit
doet en de gevonden onderscheidingen betrekt op vragen als: wat betekent voor de
dichter het maken van een gedicht?, wanneer existeert een gedicht, wat gebeurt er
om en na een gedicht? Het heeft weinig zin om zich bij de beantwoording van dit
soort vragen te beperken tot aan het gedicht ontleende woorden, die alsdan in
overdrachtelijke zin gebruikt worden. Alleen als aangetoond wordt dat een gedicht
zich inlaat met kwesties,
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het creatieve proces betreffend, is dit procédé gewettigd, en dat is voorzover ik kan
zien, bij geen van de vijf gekozen gedichten het geval.
Waar deze betekenisonderscheidingen binnen het gedicht kunnen funktioneren is
hun bestaan op weinig overtuigende want arbitraire wijze afgeleid. De manier waarop
ze ontdekt zijn doet gekunsteld aan. De stereotiep-aforistische formulering van de
inwerking op de betekenis (inhoud) van de plaats (vorm) van een woord resulteert
telkens in een schijnparallellie van vorm en inhoud die zijn aanzijn uitsluitend aan
suggestieve beeldspraak te danken heeft: weg metafoor, weg parallellie.
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De vertraagde dubbele film
H.C. ten Berge
De dichter die schreef: ‘Ik die in een versnelde film/ De dood en deze gekke heldin/
Samen zag op een sterflijke wand/ -’ heeft ook een verdienstelijk werkje geleverd
dat ‘Varenheuvel’ heet. Een mooi vers al zit het wat dik in de veren. De Nederlandse
vertaling is voortreffelijk, hoewel de bewerking vrijmoedig mag worden genoemd.
De volgorde is grondig in de war geschopt, en waar de beelden te breed uitvielen,
heeft de bewerker rigoureus een en ander samengevoegd.* Een kniesoor die erover
valt.
Het gedicht, om ter zake te komen, zet fris en vroeg in:
Als wij ontwaakten lag de aarde
fonkelnieuw onder water

Ik had liever gezien:
En dan te ontwaken, als een zwerver wit
Van dauw

Poëzie is echter een ernstige zaak, en het houdt een grofheid in, om op deze bewerking
nòg een variant voor te stellen. Anderzijds sluit ik mij ten volle aan bij de mening
van een Amerikaanse dame (wier verjaardag ik, met Campert, gaarne vier) die het
wel geschoten had met te zeggen, dat er belangrijker dingen zijn dan al dat gefiedel.
‘En toch, schrijft ze, als je het leest, met volmaakte verachting, ontdek je er tenslotte
een plaats in voor het waarachtige.’ Zo is het. In hetzelfde versje zegt ze trouwens
meer behartenswaardige dingetjes.

*

Hetgeen mij noopt hetzelfde te doen.
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Terug naar Varenheuvel, waar de dichter, juist uit bed, met slaapjes in de ogen de
tijd doorwaadt
Vogels en kruid betastend met handen
En groen en gouden was ik jager

herstel
Nog nat van jagersgroen gras.

Even verder treffen we hem en z'n makkers aan: ‘boomgaardgaaf en geolied klommen
wij/ de dag naar de goudglanzende oogappels/ ..’ Jawel, jong en onbezwaard was hij
in de appelgaard, blij om het groen van het gras, gouden in het glanspunt van zijn
ogen, een prins der appelsteden, die elders (de appels dus) rauw of wormstekig
worden gegeten. Hier trouwens ook.
Eerlijkheidshalve moet ik opmerken, dat de bewerker het origineel zuiver heeft
aangevoeld in z'n adjektivische bijzonderheden als: boomgaardgaaf, dagdromenverre,
en, op een andere plaats, wrakkenvol water. De omgeving waar zich dit alles afspeelt
zal de lezer niet nader verklaard behoeven te worden: de kinderen bevinden zich op
en om de boerderij, hier bij voorkeur ‘hofstee’ en ‘hoeve’ genoemd (strofen 2, 4, 6).
De dichter betreurt het, voorgoed weg te zijn uit het jonge en onbezwaarde kinderland,
de tijd grijpt hem in zijn lurven, rijdt hem naar de volwassenheid en de dood,...
‘ofschoon binnen de einder van sterven/ wij wreder waren dan zelfs de zwaluwen
wisten.’
Ondanks de hierboven vermelde grofheid, wil ik nog eens en beschroomder dan
daarnet een wijziging voorstellen met:
‘... dat de tijd mij
Aan de schim van mijn hand naar de zwaluwenzolder zou
voeren’

of:
‘Heel de maan lang, hoorde ik de zwaluwen/
Hield de tijd mij groen en stervend/ -’
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Onder de titel ‘De bittere geur van zomer’ heeft de bewerker andere versies gegeven,
en een en ander nader uitgewerkt. Daar het mijn werk niet is, op dat van anderen in
te gaan, en het me dodelijk vermoeit, wil ik nog één eigenzinnige opmerking maken.
Waarom wordt er gezegd:
‘de dag was een hooiberg en het dak
van de hoeve (!) met de doorschoten haan daarop
laaide naar de hemel.

Het lijkt me eenvoudiger samen te vatten in:
‘Mijn wensen renden door het huishoog hooi/...
en de hofstee (zag ik terug), de haan op haar schouder,
het was al glanzend/...
de hemel ontstond opnieuw.

Het is mij niet duidelijk waarom dit alles kon worden gepubliceerd. Er dieper op
ingaan heeft weinig zin en het lijkt mij niet vruchtbaar. Het is alleen jammer dat
iemand die blijk geeft op andere fronten kapaciteiten te bezitten (en die wil ik
geenszins verdoezelen) dít kouveusewerk tegen de prikkels slaat.
Over toevallige overeenkomsten spreek ik niet. De lijst van toevalligheden kan
echter te lang worden, en dan is er reden tot wantrouwen.
Dat iemand invloeden ondergaat vind ik natuurlijk en vanzelfsprekend, vooral in
een tijd waarin elk boek voor iedereen bereikbaar is.
Maar in Dylan Hamelink geloof ik niet.
28 / XI / 1963.
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Dylan Thomas op de Voeten gevolgd?
Redactie
De eerste regels van een bekend vers van Dylan Thomas, Poem on his Birthday,
luiden (met excuus voor de vertaling, vooral van switchback sea):
‘Onder mosterdzaad zon
De rivier op drift en grillig de golflijn van de zee
Waar de vraatzieke zeeraven rondhollen /...
In het onbekend befaamd licht...’

Wie denkt hierbij niet aan het vers van Luceberts Op het gors? De heer Bronzwaer
heeft in een brief aan de redactie al in nr. 3 van Merlyn op de overeenkomst van de
twee gedichten gewezen, zonder overigens conclusies te trekken. Voor de volledigheid
drukken wij hier de betreffende regels van Op het gors nog eens af:
‘De zon is mosterd/...
terwijl water zijn gonjezak laat slobberen
slempen ook de kinderen
van het lichtmilieu’

Over toevallige overeenkomsten spreken wij niet. De lijst van toevalligheden (er is
nog wel meer!) kan echter te lang worden, en dan is er reden tot wantrouwen.
Maar, zegt misschien een enkele lezer die de teksten erbij haalt: afgezien van dat
mosterdzaad en die rondhollende, slempende vogels, de geïncrimineerde regels zijn
er wel wat met de haren bijgesleept; de volgorde van Luceberts gedicht is anders, en
de vierde regel van Dylan Thomas staat vijf strophen verder dan de andere drie.
Zo is het. Maar als het betoog van Ten Berge ten aanzien van Hamelink juist is,
dan geldt ons praatje over Lucebert evenzeer. Want ook Ten Berge citeert achter
elkaar regels die niets met elkaar te maken hebben, ook hij gooit de volgorde om.*
Maar eerst willen wij een kleine parafrase geven van wat Ten Berge eigenlijk stelt.
Als wij het goed begrijpen, ziet hij te ver gaande beinvloeding (of zelfs plagiaat?)
in twee verzen van Hamelink, die hij legt

*

Ten Berge's noot op p. 52 die later werd toegevoegd verandert hieraan niets.
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naast Fern Hill van Dylan Thomas, en wel in de vertaling van Bert Voeten, die men
onder meer kan vinden in de bloemlezing 1900-1950, samengesteld door Polet
(Amsterdam, 1961). Hij had dat er misschien toch wel even precies bij mogen zetten;
nu is zijn betoog moeilijk te volgen voor wie de vertaling van Voeten niet kent. En
de teneur ervan lijkt overtuigender dan het is voor wie de teksten naast elkaar kan
houden. De betreffende verzen van Hamelink zijn Voor een jeugd en De bittere geur
van zomer (Merlyn nr. 6).
Hoewel het plaatsruimte gaat kosten, zien wij geen andere weg dan de voorbeelden
die Ten Berge noemt, geval voor geval te volgen en op hun overtuigingskracht te
toetsen.
Wij zullen eerst de voorbeelden nemen die betrekking hebben op Voor een jeugd,
met daarnaast de regels uit Varenheuvel waar zij op terug zouden gaan.
Hamelink:
‘Als wij ontwaakten lag de aarde
fonkelnieuw onder water’

Deze beginregels van het gedicht roepen een sfeer op van: na de zondvloed. De
wereld is nieuw en ligt onder water. Vandaar in de volgende strofe de regel: ‘de dag
opengeslagen op genesis’. Ten Berge ziet rechtstreeks verband met:
Thomas:
‘En dan te ontwaken, en de hofstee, als een zwerver wit
van dauw ...’

Om onnaspeurlijke redenen laat Ten Berge overigens in zijn citaat zonder dat aan te
geven de woorden en de hofstee weg, zodat de regels rhythmisch veel meer op elkaar
gaan lijken dan in werkelijkheid. Dit mag hier eens en vooral gesteld worden: er is
in het rhythmisch verloop van de twee gedichten geen verwantschap.
Wat deze twee passages gemeen blijken te hebben, is het ontwaken. Aangezien
dat bij Hamelink aan het begin van een gedicht staat dat een dag uit een jongensleven
tot onderwerp heeft, lijkt zijn aanhef ons nogal organisch; haast een toop. Dat Ten
Berge ‘fonkelnieuw onder water’ leest als ‘bedauwd’ (dat nemen wij tenminste aan),
kan Hamelink
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niet helpen. Hij heeft iets anders opgeschreven, en zijn derde regel ‘en uit ons wieren
bed’ had Ten Berge op het juiste spoor kunnen brengen. Bij dit voorbeeld in ieder
geval heeft de criticus meer aan Dylan Thomas gedacht dan de dichter.
Het tweede geval:
Vogels en kruid betastend met handen
En groen en gouden was ik jager

herstel
Nog nat van jagersgroen gras

Al staan hier geen aanhalingstekens, de indruk wordt toch wel gewekt dat het hier
om een citaat gaat, en wel een uit Varenheuvel, waarvan de eerste regel ook bij
Hamelink voorkomt, maar dan gevolgd door ‘Nog nat van jagersgroen gras’ in plaats
van door ‘En groen en gouden was ik jager’. Om de zaak in het juiste perspectief te
plaatsen zullen wij de betreffende passages moeten citeren, zoals zij in de gedichten
voorkomen:
Thomas/Voeten:
‘en was ik
Gouden in de gunst van mijn gezag,
En groen en gouden was ik jager en herder’

Hamelink:
‘vogels en kruid betastend met handen
nog nat van jagersgroen gras’

Wat hebben deze regels met elkaar te maken? De overgang bij Hamelink is volkomen
spontaan en logisch (wat men niet kan zeggen van de door Ten Berge gesuggereerde
...), zijn beeldspraak is organisch en past volkomen in zijn vocabulaire. Iemand die
gras ‘jagersgroen’ noemt, zou daarmee invloed verraden van een ander de van zichzelf
zegt dat hij ‘groen en gouden jager en herder’ was? De indruk van gelijkheid wordt
hier alleen gewekt door de wijze waarop Ten Berge zijn nummer brengt, met de beste
bedoelingen ongetwijfeld (hij wil met concrete voorbeelden een Thomas-invloed
aantonen die hij ervaart, maar hij is in zijn citaten niet erg overtuigend, en rangschikt
ze bepaald tendentieus).
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Een geval dat daarvan een duidelijk voorbeeld is, betreft het gebruik van de woorden
hofstee en hoeve. De lezer van Ten Berge's stukje moet wel denken dat Voeten en
Hamelink de zelfde woorden, of minstens één ervan, beiden gebruiken. In
werkelijkheid schrijft Voeten altijd hofstee, Hamelink altijd hoeve. Woorden die
niets gemeen hebben, behalve de etymologie. In Hamelinks werk komt het woord
hoeve vaak terug, en het heeft een bepaalde waarde die hofstee nooit zou kunnen
hebben. Het moet bij een latere gelegenheid maar eens uitgelegd worden, hier gaat
het alleen om de weerlegging van een gepretendeerde invloed (of erger).
Verder maar weer.
‘schelpen en kiezelstenen immers nog waren
ons amulet ofschoon binnen de einder van sterven
wij wreder waren dan zelfs de zwaluwen wisten.’

Zo luidt het slot van Voor een jeugd van Hamelink. Die zwaluwen hebben er weet
van hoe wreed deze knapen waren (bijvoorbeeld omdat zij hun nesten kapot maakten),
maar hoe erg het wel was, dat wisten zelfs zij niet.
Voor Ten Berge is dit een echo van:
‘dat de tijd mij
Aan de schim van mijn hand naar de zwaluwzolder zou voeren’

Wij zien alleen het woord zwaluw in beide gevallen. Niet zo gek voor gedichten die
over zomeravonden in de buurt van een boerderij handelen. Het organisch verband
is volkomen verschillend.
Ten Berge oppert nog een tweede mogelijkheid (tegelijk? als of-of?):
‘Heel de maan lang, hoorde ik de zwaluwen/
Hield de tijd mij groen en stervend/-’

Wordt hier niet de indruk gewekt dat in Varenheuvel deze twee regels zó te vinden
zijn, op elkaar volgend, zij het waarschijnlijk gescheiden door een of meer andere?
Wat er in werkelijkheid staat is:
‘Heel de maan lang, hoorde ik, gezegend onder de stallen, de zwaluwen
Vliegen met de mijten, en de paarden
Wegschieten in de nacht.’ (strofe 3)

Merlyn. Jaargang 2

59
en:
‘O, toen ik jong en onbezwaard was in de gunst van zijn gezag,
Hield de tijd mij groen en stervend’ (strofe 6).

Tussen deze twee Thomas-citaten bestaat geen enkel direct verband. Wie beïnvloeding
denkt te kunnen aantonen door 2 regels met de woorden sterven en zwaluwen in
verband te brengen met een gedicht waar die zelfde woorden, zij het in een andere
verbuigingsvorm, voorkomen met een tussenruimte van 27 (zevenentwintig) regels,
heeft een opvatting van litteraire invloed, waar geen enkele dichter veel plezier aan
kan beleven.
Het tweede gedicht van Hamelink dat spitsroeden moet lopen is De bittere geur van
zomer. Het had allemaal minder vermoeiend voor Ten Berge kunnen zijn dan het
volgens zijn eigen zeggen was, als hij de afstand tussen achter elkaar afgedrukte
fragmenten wat korter gehouden had. Nu is het inderdaad een flink gedraaf, heen en
weer zelfs, met het gevolg dat de trouwhartige lezer niet altijd de juiste indruk krijgt
van wat Voeten/Thomas en Hamelink schrijven. Men oordele zelf:
Hamelink:
‘de dag was als een hooiberg en het dak
van de hoeve met de doorschoten haan daarop
laaide naar de hemel.’

(het uitroepteken dat Ten Berge na ‘hoeve’ plaatst, is van hem, omdat hij vindt, mag
men wel aannemen, dat het teveel op ‘hofstee’ lijkt.)
Bij Thomas/Voeten vindt Ten Berge de volgende parallel (wij geven aan welke
regels van Varenheuvel het betreft om de wijze van citeren toe te kunnen lichten):
‘Mijn wensen renden door het huishoog hooi/ ... (regel 41)
en de hofstee (zag ik terug), de haan op haar schouder,
het was al glanzend/...
de hemel ontstond opnieuw’

De laatste drie regels luiden in werkelijkheid (Varenheuvel regel 28, 29, 30 en 31):
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‘En dan te ontwaken, en de hofstee, als een zwerver wit
Van dauw, terug te zien, de haan op haar schouder; het was al
Glanzend, het was Adam en maagdelijk,
De hemel ontstond opnieuw ...’

Geen sprake dus van het gesuggereerde verband tussen ‘hooi’ en ‘hofstee’ (resp.
regel 41 en 28!). Blijft als verwijt: Hamelink gebruikt de sequentie hoeve - haan
daarop - hemel, terwijl in de vier Thomas-regels die volgens Ten Berge een tweetal
samen kunnen vatten, de woorden hofstee - haan op haar schouder - hemel
voorkomen, in een volkomen ander betekenis-verband.
‘Het is,’ zegt Ten Berge, ‘niet duidelijk, waarom dit alles kon worden gepubliceerd.’
Dat lijkt eerder tot de redactie gericht dan tot de dichter, en het antwoord valt ons
niet moeilijk: omdat wij niet eerst twee gedichten van Hamelink (die op totaal
verschillende tijdstippen ontstonden en alleen door het toeval van de plaatsing in
Merlyn bijeengekomen zijn) in stukjes geknipt hebben en daarna op willekeurige
wijze weer samengevoegd, om ze vervolgens te vergelijken met een op dezelfde
wijze behandelde vertaling van een vers van Dylan Thomas.
Over toevallige overeenkomsten wil Ten Berge niet spreken, en toch is dat precies
wat hij doet. Hoewel, precies? Nee, niet helemaal, er is een klein gelijk in wat hij
schrijft. Zoveel gelijk als men mag veronderstellen dat hij heeft, wanneer hij spreekt
over de poëzie van een jonge dichter, die op zijn zeventiende jaar Under Milk Wood
heeft gezien in de vertaling van Claus. Hamelink is ongetwijfeld onder de indruk
gekomen van het taalgebruik van Dylan Thomas, en daarvan getuigen (namelijk door
een bepaald type woord-agglomeratie) de eerste drie van de acht in Merlyn afgedrukte
verzen, die tot zijn oudere werk behoren. Uit Zeemorgen (dat Ten Berge nu juist niet
noemt) blijkt het meest wat het werk van Thomas voor Hamelink betekend heeft, maar daarvoor behoeft hij zich bepaald niet te schamen.
Er is één voorbeeld in Ten Berge's stuk dat inderdaad kan wijzen op directe
reminiscentie (in de vorm van woord-echo, niet wat betreft het geheel verschillende
en ook bij Hamelink authentieke betekenis-verband), namelijk de regels:
‘en boomgaardgaaf en geolied klommen wij
de dag naar de goudglanzende oogappels’
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uit Voor een jeugd (in De bittere geur van zomer is een dergelijk voorbeeld helemaal
niet te vinden).
Dat doet zeer sterk denken aan Voeten/Thomas:
‘Toen ik nu jong en onbezwaard was in de appelgaard
(2 regels overslaan)
Liet de tijd mij roepen en klom ik
Gouden in het glanspunt van zijn ogen’ etc.

De negen door ons gecursiveerde woorden zouden dus op een geheel van 83 regels
voldoende moeten zijn om het monstrum Dylan Hamelink in het leven te roepen.
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Bokbespreking
J.J. Oversteegen
Sedert juni 1963 verschijnen met verbluffende regelmaat afleveringen van een nieuw
vlaams blad, Bok. Dat de Nederlanders er tot nu toe unaniem langs gelopen zijn,
komt waarschijnlijk doordat het blad gestencild uitgebracht wordt, niet doordat de
inhoud alleen voor Vlamingen van belang zou zijn. Het is wat het belooft te zijn:
kritisch, en dat is voor het Noorden even hartverheffend als voor het Zuiden, al kan
men zich wel voorstellen dat menige gezeten litterator dáár zich aan Bok gestoten
heeft.
Ieder nummer van het blad is een reeks knuppels in het hoenderhok, en in landen
waar het litteraire leven door gezapigheid bedreigd wordt, is de knuppel per definitie
sympathieker dan de hoenderen. De oprechtheid waarmee de meeste medewerkers
van Bok vechten vóór de litteratuur tegen de litteratoren (die van het kussen), is zo
onmiskenbaar, dat men de breedvoerigheid van bijna alle bijdragen op de koop toe
neemt.
De eerste drie nummers stonden onder redactie van J. Weverbergh en H. Cluytens,
en vormden een soort reservaat waarin alleen deze twee heren zich vrij mochten
bewegen. Anderen kwamen hooguit in citaten aan het woord. Voor buitenstaanders
stond een aparte rubriek ter beschikking, met de wat kneuterige naam
Paraplu'ke-Parasolleke.
Blijkbaar was deze opzet niet vol te houden (al had hij zijn charmante kanten), en
met ingang van nr. 4 wordt het blad opengesteld voor anderen, terwijl de redactie
alleen door Weverbergh gevoerd wordt. Wanneer dit betekent dat de belangstelling
onder eventuele medewerkers gegroeid is, kan men over deze ontwikkeling alleen
maar verheugd zijn. In ieder geval is het juist dat de redactie in handen van
Weverbergh is gekomen: het blad was van het begin af in sterke mate zijn spreekbuis.
Dat wil niet zeggen, dat Cluytens geen boeiende bijdragen heeft ge-
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leverd: zijn stuk over Claes (nr 2) bijvoorbeeld is pittig en goed geschreven. Maar
over het algemeen maakt hij het zich wat te gemakkelijk, bijvoorbeeld in het stuk
waarin hij een paar regels van Carlier commentariërend volgt (nr 1), of in zijn op
dezelfde tactiek gebaseerde achtervolging van Van Herreweghen's bundel Vleugels.
Het is allemaal waarschijnlijk wel waar, en soms geestig, maar om over te komen
moet het toch flitsender gezegd worden.
Maar goed, men leest Cluytens nooit met tegenzin, en dat kan niet gezegd worden
van de schrifturen van Freddy de Vree. Als men uit het feit dat hij de eerste
buitenstaander was die in de gewijde afdeling toegelaten werden (over Lampo, nr
4), moet opmaken dat nu iedereen maar mee mag gaan doen, zou men de overgang
op een nieuwe tactiek haast gaan zien als een ondergang. Wie wil de Lampo van de
komende generatie aan het woord horen over die van de vorige? Het stuk van De
Vree is goedkoop, modieus flinkdoenerig, en precies wat hij er zelf met excuses
tegenover de lezer van zegt: vulgair en pedant. Wie zoiets van zijn eigen stuk weet,
schrijft het over.
Nu ik het toch over Lampo heb, wij in Nederland schijnen toch niet op de hoogte
te zijn van wat er in Vlaanderen zo omgaat. Uit de vier tot op dit moment verschenen
nummers van Bok maak ik op dat hij een soort aartsvaderlijke positie inneemt, zo
onevenredig groot is het aantal stukken en losse opmerkingen die aan hem gewijd
worden. Of komt dat alleen omdat hij de Staatsprijs heeft gekregen? Vriendelijke
naïveteit van de bokken: zouden ze niet gek opkijken als wij Merlyn een half jaar
lang vulden met aanvallen op Theun de Vries?
Het beste stuk tegen Lampo (meer dan één zelfs) is van Weverbergh, en, zoals
gezegd, niet alleen zijn bijdragen over dit bête noire van Bok steken boven die van
anderen uit. Zijn analyse van een aantal kranterecensies, de besprekingen van Daisne's
Baratzeartea en Nooteboom's Ridder, een parodie op de Merlyn-analyses, het is
allemaal plezierige lectuur, zij het soms wat nadrukkelijk en niet altijd even terzake
kundig (het schokt mij toch wel, om een aantal keren achteréén met voorbehoud over
de deugden van de schrijver W.F. Herremans te horen oordelen; hoe goed, denkt
men onwillekeurig, kent Weverbergh het werk van Hermans als hij de titelpagina's
blijkbaar al overslaat).
Weverberg is de meest theoretische van de Bok-critici; tussen de concrete
opmerkingen door geeft hij in al zijn stukken zijn opinie over het metier van de
criticus en over de wijze waarop litteratuur kan (hij zegt zelfs graag: moet) benaderd
worden. Vooral in het lange openingsstuk
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van nr 1, tegen De Wispelaere en gedeeltelijk ook Merlyn, en in de analyse van Claus'
Omtrent Deedee komen deze theoretische apercu's voor.
De petroleumlamp en de mot, het stuk over Claus dat het hele derde nummer vult,
en dat bestaat uit een analyse van de roman, gevolgd door een niet malse, zij het
soms wat kifterige, bespreking van de fouten die noord- en zuidnederlandse critici
in hun recensies van het boek gemaakt hebben, dit avondvullende stuk is zeker het
beste dat Weverbergh tot nu toe in Bok gepubliceerd heeft. Men hoeft natuurlijk lang
niet alles te geloven wat hij uit het boek haalt. Mij tenminste lijkt het symbolisme
van Claus bepaald minder duidelijk dan Weverbergh het ziet. Vooral mededelingen
als ‘Natalie is priesteres van de eredienst van Deedee’, ‘Claude is de celebrant van
het bacchanaal’, en vooral: ‘Giaco personifieert het Katharisme’, lees ik met de
grootst mogelijke argwaan. Natuurlijk, is iedere west-europese roman zit de hele
west-europese cultuur verstopt, maar die er weer uit te halen, dat lijkt me een
heksentoer waarbij men niet voorzichtig genoeg met ‘symbolen’ kan zijn. Voor
Weverbergh is de ontdekking, in een concreet geval, dat men een roman altijd op
meer lagen tegelijk leest, kennelijk zo overrompelend dat hij niet te houden is, - wat
de lectuur van zijn stuk overigens niet vervelender maakt. Aleen, van bekentenissen
als: ‘Ik geloof(de) niet(meer) aan het fenomeen “kunst”. Omtrent Deedee helpt me
op de weg terug’, van dat soort uitwassen van de spontaniteit word ik een beetje wee.
We hebben de Morele Herbewapening al.
Emotionele glispartijen als deze komen er meer voor, in de stukken van
Weverbergh. ‘Ik heb nu één keer mijn mening over de katholieken zonder omwegen
gezegd. Het moest eens gebeuren. Het is van mijn hart’. Men moet misschien katholiek
zijn, of in een katholiek land wonen, om er kapot van te zijn.
De hevigheid van zulke uitspraken zal wel iets te maken hebben met Weverbergh's
voorkeur voor de vent, waar ik al evenzeer ongevoelig voor blijf, ook als er
K A P I T A L E N gebruikt worden. ‘Montaigne is een eerlijke V E N T , Charron
(gedeeltelijk) een poseur; dus geen honnête homme. Hoe weet ik dit? Spijt voor de
wetenschapsmensen: intuïtief. Er komen geen apothekersweegschalen bij te pas en
geen vormproblemen.’ Spijt voor weverbergh, zoals Weverbergh zelf zich noemt,
maar ik vind dat weten toch maar heel dunnetjes en zou liever een woord vermijden
dan het te gebruiken met een zo schriele en toch weer schrille rechtvaardiging. Ter
Braak zelf, met zijn ‘eigenbelang’, liet het ‘weten’
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er maar helemaal buiten, en sprak over zijn neus. Zoiets en zinnetjes als: ‘wat leert
dat dikke boek van Blok mij’, zijn te half-intellectueel, doen mij denken aan de
meisjesschool-mentaliteit van ‘U maakt alles dood met Uw gepriegel’. Blok, om dat
toch maar niet te passeren, had de opper-bok bijvoorbeeld kunnen leren hoe riskant
symboolduiding is, en nog zo wat dat in zijn ‘dikke boek’ staat. Als Weverbergh zijn
Claus-analyse nog eens grondig uitwerkt, kijk, dan wordt het waarschijnlijk een soort
Blok. Een betere misschien wel, want hij schrijft beter. Daar-tegenover staat dat Blok
weer heel wat meer weet en zijn intuïtie beter onder de duim houdt dan weverbergh.
Er is iets zonderlings in de uitdrukkelijkheid waarmee weverbergh zijn ventisme
brengt. ‘Recensie moet zijn: afrekenen met een werk; de eigen “waarheden”, de eigen
kijk op de wereld met deze van de auteur vergelijken en conclusies trekken’. Jawel,
daar is het weer, dat ‘recensie moet zijn’. En wat, als ik nu eens liever niet over
andermans kijk op de wereld wil horen wanneer het gaat om een roman van pakweg
Boon? ‘Bok benadert literair werk S U B J E C T I E F ; wij hanteren geen O B J E C T I E V E
maatstaven: die bezitten wij niet.’ Uiteraard, uiteraard: niemand bezit die. Maar als
men nu eens dit zotte begrip objectiviteit, waar - heus - geen enkele ‘wetenschapsman’
meer gebruik van zou maken, verving door een meer zinvol? Want waarom zouden
wij niet zuinig met onze woorden omgaan? Men kan bijvoorbeeld ‘objectief’ zó
omschrijven: gebaseerd op aantoonbare eigenschappen van het object.
Ha, maar dat is Weverbergh (de andere, nu weer, één die zich bij Merlyn wel thuis
zou voelen) eigenlijk met me eens. Althans, dat de criticus zich op de tekst moet
baseren. ‘Ik verdedig mijn stelling aan de hand van de tekst’, zegt hij in nr 2 defensief;
hij is er flink gepikeerd over dat Lampo het doet voorkomen alsof Bok ‘niets dan
P E R S O O N L I J K E scheldpartijen geeft’. Als hij het echt zo meende met dat
afrekenen, zou hij dan op zijn teentjes getrapt zijn bij de verdenking van persoonlijke
scheldpartijen? Naar mijn merlynse smaak gaat Weverbergh zelfs bepaald te ver als
hij beweert: ‘Mijn betoog moet overtuigen, omdat ik zelden ontspoor en interpreteer,
omdat ik uit het boek zélf bewijzen haal van wat ik zeg, omdat het wààr is.’ Zoveel
objectiviteitsgeloof in de oude betekenis, daar heb ik niet van terug. Ik zou dan ook
liever zeggen: ‘Weverberghs analyse is gebaseerd op de tekst, hij interpreteert sterk,
maar hij haalt de argumenten voor zijn interpretatie uit het boek zelf, over het
algemeen, en daardoor overtuigt hij ons doorgaans van de legaliteit van deze, zijn
persoonlijke, visie.’ (Waarvan acte).
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Om nu maar de diagnose te stellen: Weverbergh lijdt aan twee kwalen. In de eerste
plaats aan de preoccupatie met een moralistische benadering van litteratuur, vooral
zichtbaar in zijn bespreking van De verwondering (nr 1), waarin onder meer beweerd
wordt dat Claus betoogt dat ‘deze Vlaamse ontvoogdingsstrijd op een bredere humane
basis zijn beslag moet krijgen’. Ik zie niet in waarom men een roman moet lezen als
een politiek tractaatje; als Weverbergh stelt dat ‘Ieder “goed” boek weer “anders”
(is); daarom anders benaderd (moet) worden’, ben ik het met hem eens, maar dat kan
nooit inhouden dat men van De verwondering ‘het kleine koude front van Claus’
gaat maken.
De tweede kwaal is een niet geringe verwarring op het gebied van de terminologie.
Weverbergh heeft het, naar aanleiding van Boon en Raes, over het volgende: Ik wik
en weeg, niet hun ‘vorm’ maar hun ‘inhoud,’ - en beweert vervolgens dat er bij Raes
‘vorm-epigonisme’ te vinden is. Hij moet maar opnieuw aan het wikken en wegen
gaan, en nu de vorm waar hij zich zo kras over uitspreekt, in de zaak betrekken. Dan
kan hij mij vertellen, ten opzichte van welk boek van Boon, De vadsige koningen
vorm-epigonisme vertoont. Er is niet én vorm én inhoud; er is een totale tekst. Wie
zei dat ook weer? O ja, Weverbergh, maar dan ergens anders.
Even onzinnig als het woord vorm sec is natuurlijk het woord vorm-critiek, dat
Weverbergh nogal eens gebruikt. Wie bedrijft, sinds de dissertatie van Stuiveling,
in de lage landen vorm-critiek? Als ik Weverberghs laatdunkende opmerkingen over
Merlyn begrijp, denkt hij dat wij daar aan doen, d'Oliveira bijvoorbeeld (‘Moesten
Nederlanders (Vlamingen) kunnen lezen, dan zou tekstverklaring à la Oliveira niet
eens afgedrukt hoeven te worden’). Dit is een mooie gelegenheid om Weverbergh,
en meteen andere slechte lezers, er op te wijzen, dat d'Oliveira zich primair bezig
houdt met betekenis-duiding, en dat hij nog nooit één betoog over de vorm op zich
zelf heeft geschreven. De incidentele passages waarin hij de ‘vorm’ van een vers in
zijn betoog betrekt, hebben altijd tot doel, nadere gegevens omtrent de ‘inhoud’ te
krijgen.
En zullen we nu dit woord-spel maar weer staken, en er van uitgaan, dat zowel
d'Oliveira als Weverbergh er naar streven, te begrijpen wat er in een bepaalde tekst
staat, in het volle besf dat het hier gaat om een ‘totale tekst’, een ‘inhoud’ die in een
bepaalde ‘vorm’ vastgelegd is en daardoor tevens pas tot juist die inhoud geworden
is. Als Weverbergh daarbij na de jacht ook nog met een vent thuis wil komen, moet
hij dat weten. Ik heb aan een schrijver genoeg.
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Het is dus ook niet nodig, om, als Weverbergh, uit te roepen dat ‘close reading’ de
‘enige vorm van waardevolle benadering van de litteratuur’ is, al was het maar omdat
hij net als bijna iedereen schijnt te denken dat cl.r. betekent: héél goed lezen. Ik zou
zeggen, dat moet een criticus toch altijd? De term houdt dan ook iets meer in, en, al
varieert de betekenis ervan ook in de angelsaksische landen, er is altijd deze
eigenschap aan de methode van close reading: alle aspecten van de tekst worden
beschouwd als met elkaar in verband staand, en elkaar wederzijds bepalend. Er is
dus geen vorm tegenover een inhoud; wie naar binnen wil kan zelf de deur kiezen,
dat is afhankelijk van de aard van het werk, en, pas op Weverbergh, van de persoon
van de criticus.
Weverbergh zegt: ‘Intuïtief begrijp ik Claus' boeken (en zijn verzen); maar wil ik
mijn intuïtie toetsen, bewijzen zoeken van wat ik “voel”, dan betekent Claus lezen
een inspanning leveren; hersenwerk. Zijn boeken moeten “geduid” worden’ etc. Zo
is het. Als hij maar niet vergeet dat ieder van ons ze weer anders duidt; en dat het
daarom de moeite waard is andermans duidingen te lezen, als ze goed doordacht zijn,
en als ze van de tekst uit blijven gaan en niet op fantasterijen van de criticus berusten.
Vandaar dat ik Weverberghs analyse van Omtrent Deedee geboeid, maar gelukkig
met protest, gelezen heb.
Bok nr 1, Weverbergh: ‘Neem een huis. We diskussiëren toch niet over een huis dat
ingestort is omdat de architekt de technische vaardigheid niet had een huis in mekaar
te steken. Het is pas als het huis er staat, dat we in de eerste plaats gaan zien naar het
N U T (d.i. de inhoud) van het gebouw. Nadien kunnen wij een woordje plaatsen over
de “schone lijnen”. Nadien pas. Want wat ben je met een esthetisch knap verantwoorde
vorm van een huis, als je er niet in wonen kunt? Wat ben je met een “knap” boek als
er verder niets insteekt?’
Bij zo'n mooie beeldspraak zou ik me bijna gewonnen geven, bijna, want het toeval
van mijn lectuur speelt me te rechter tijd het volgende citaat in handen (Emants, Een
nagelaten bekentenis): ‘Stel eens, dat u met dit huis wilde overdoen. Zou u dan, om
aan te bevelen, me vertellen, dat de architect zo knap is, of zou u de soliditeit, de
inrichting, de afwerking prijzen, en 't aan mij overlaten daaruit af te leiden hoe hoog
de bouwmeester staat?’
Liever dan de toepasselijkheid van de architectonische normen op de litteratuur
te betwijfelen, nodig ik Weverbergh uit, deze twee citaten eens te vergelijken, om
te zien wat men allemaal wel kan doen met
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beeldspraak. En als hij daarmee klaar is, moet hij zijn bespreking van De ridder is
gestorven er maar eens op na slaan om te zien wat hij in de praktijk zelf doet.
Deze wandeling door vier nummers Bok, heeft mij nogal eens naar de wandelstok
doen grijpen, juist waar het Weverbergh betreft. Moet ik nog zeggen, dat dat voor
mij zoiets is als de ontmoeting van Robin Hood en Little John? (Weverbergh mag
Robin Hood zijn, want ik verdenk hem ervan dat hij dat graag wil). Want belangrijker
dan wat theoretische bezwaren is mijn applaus bij uitingen als deze (nog eenmaal
Weverbergh): ‘haast al de kritici (voelen) N I E T S voor literatuur’, en: ‘voor de meeste
critici (is litteratuur) slechts aanleiding en geen doel’. Hieruit spreekt een passie voor
de litteratuur, een betrokkenheid, die, gecombineerd met een goede smaak, maakt
dat Weverbergh overtuigd en overtuigend kan fulmineren tegen de normenvervalsing
die er bijvoorbeeld toe leidt dat de werkelijk grote auteurs ingeschakeld worden ‘of
zij de eerste waren in een veldloop’.
Conclusie: Bok lezen (dus abonnement nemen).
Bok, kritisch tijdschrift, Administratie- en redaktieadres J. Weverbergh, Balleistraat
46, Teralfene, België (Bfrs 150 per jaargang van 10 nrs).
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

De beleverds
Rond Sinterklaas wordt iedereen, zelfs een uitgever, vindingrijk en dat niet alleen
op zijn flapteksten. Begin december kreeg ik dan ook als gevolg van die vernuftigheid
een brochure in de bus. Op het omslag staat de afdruk van een kolossale vinger. En
daarom heen een tekst die ik me herinner van vroeger, toen in elke straat van
Amsterdam-west een doelloos geheim genootschap bestond. Als ik ooit een paperback
wil maken, zal ik daarover nog eens uitvoerig vertellen. Ik heb trouwens nog
jeugdfoto's ook die maar nooit verder komen dan het familiealbum of beter gezegd:
de familiedoos. Maar goed, die tekst luidt dan: ‘Lees! Geheim Win St...’ Onder de
vingerafdruk staat in kleine lettertjes: ‘Natuurlijk voor samenzweerders...’ Op de
tweede pagina wordt alles duidelijk. Daar staat het dan, in de taal die Albert Heijn
voor zijn premie van de maand club hanteert: ‘Dit boekje is voor u, deelgenoot van
die geheime invloedrijke groep, “pressure group” noemt men dat in Engels sprekende
landen. Die geheime groep die zoveel invloed heeft. De beleverd van fijne momenten.
Een samenzwering tegen de regering van sufheid, meligheid en verveling.’ De
stichters van de groep zijn natuurlijk drie uitgevers: De Bezige Bij - De Haan - J.M.
Meulenhoff. Het geleuter over de duizend gulden die je kunt winnen, heb ik
overgeslagen. Dergelijke bedragen gaan bij uitgeversprijsvragen altijd naar culturele
ongehuwde juffrouwen en die kopen dan altijd het complete werk van Boutens en
De schoonheid van ons land.
Tot de zevende pagina blijkt de pressure-group maar een saaie boel. Moeten we
daar nu zo illegaal voor doen? Maar dan wordt de group een cooker. De grote
voormannen van ons genootschap worden voorgesteld. Daar gaat-ie. Hier is Jan
Wolkers: ‘Hij heeft iets te zeggen Jan Wolkers/ en doet dat ongewoon en ongewoon
goed/ dus “men” vindt hem een ploert’. Verder staat er nog dat hij beeldhouwer is
en dat je dus om zijn figuren letterlijk heen moet lopen. Toch zijn dit maar
kleinigheden. Want wat staat er bijvoorbeeld bij Vestdijks Op afbetaling: ‘Vestdijk
toont hier één van zijn twintig knapste facetten.’ Dit moet de stijl zijn waarin
Amerikanen sneeuwruimers aan Afrikaanse negerpresidenten verkopen. Bij elk boek
wordt een meestersteen door de ruiten gegooid.
Fijn wordt de brochure pas, als de grote vier van De Bezige Bij de zaal ingesmeten
worden. Daarbij worden mooie kreten geslaakt, bij Mulisch gaat dat in het hijgende
m.m.s.-jargon: ‘virtuoos, arrogant, afschuwelijk, machtig.’ Claus wordt
uitgeschreeuwd tot ‘warmbloedige barokke keizer en die arme Vinkenoog moet het
doen met: ‘De meest beroddelde auteur in Nederland.’ Hier nog een klein fijn citaatje
uit de literaire standwerkerij. Het gaat over Camperts Liefdes schijnbewegingen:
‘Goddelijk, dwaas, spiritueel, raak, quasi slordig maar niet zelden ontroerend
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- echt Campert! Lezen! Beslist lezen!’ En dat allemaal in 144 pagina's heel grote
druk.
Het is allemaal duidelijk: we verkopen geen boeken meer, maar meesterwerken,
nee meester-schrijvers. We verkopen jongens aan de andere jongens. Zo wordt het
in de literatuur een heel gezellige boel. En het wordt ook begrijpelijk waarom er
tegenwoordig zo veel goddelijk, dwaas, virtuoos, arrogant en afschuwelijk geschreven
wordt door allemaal jongens die in slappe kaft voor ƒ4,50 bekendheid zoeken.
Misschien komen ze zelfs wel in een fotoboek in hun jeugdslipover.
Toen ik buiten adem op de laatste pagina van het boekje was gekomen, las ik in
de laatste regel daarvan: ‘Tekst J.W. Holsbergen’. Natuurlijk heb ik meteen gekeken
wat er over die schrijver in de brochure staat. Nou dat viel mee. Bij Een koppel
spreeuwen: ‘12 verhalen zeer gewaardeerd door ingewijden.’ Er staat niet bij waarin.
Tot slot een echte puzzel uit de brochure. Een laaiende, loeiende, zinderende,
krankzinnige, lucide, decadente literaire grote super reuzen pocket naar keuze voor
degene die van het volgende brok proza een analyse geeft: ‘De krekels van de ziel.
G.v.d. Walcheren (ME 29). Verrassend nieuw boek over de openbaring van de
overrompeling der volwassenen aan een wat eenzaam meisjesleven van de te weinig
bekende, eigenlijk meer zuidelijke dan Nederlandse schrijver van Scherven langs de
hemel.’
K.F.

Haagse en andere post
Achterberg is dood en dus krijgen we ‘onthullingen’, en wel in de Haagse Post en
soortgelijke organen. Het is zo precies wat men verwachten mocht, dat ieder
commentaar teveel zou zijn, als het spel niet zo hypocriet gespeeld werd. In plaats
van gewoon te schrijven dat zij op sensatie uit zijn, moeten wij van de onthullers
geloven dat edele verontwaardiging hun drijfveer is. ‘Het moet eindelijke allemaal
eens openlijk gezegd worden’, heeft Simon (wij helden) Vinkenoog uitgeroepen.
Een kleine vraag: wàt moet eindelijk etc.? Dat het centrale motief in Achterbergs
werk ‘de dode geliefde’ is? Nee, dat is het niet wat Vinkenoog en Scheepmaker en
de eigen frisse staf van de Haagse Post bedoelden, want wie dat nog niet gemerkt
had, kan Achterberg maar beter ongelezen laten. De onthullingen hebben niets met
het werk van Achterberg te maken; het gaat om het met volle namen publiceren van
kranteberichten uit 1937 die toen (terecht) slechts initialen noemden. Niemand kan
pretenderen dat het motief van de gestorven geliefde door de ‘moord in Utrecht’ in
Achterbergs werk gekomen is, want - Hoornik schijnt het al gezegd te hebben - dat
thema is al opvallend aanwezig in Afvaart (1931), terwijl later werk het lang niet
altijd toont. Als er hier van een relatie sprake is, dan toch van één die te ingewikkeld
is voor het genre krant dat zich nu met de affaire bezig houdt. Het lijkt ons meer iets
voor een litterair geïnteresseerde psychiater dan voor lieden die alleen op ‘nieuws’
uit zijn, en daarbij zo ver terug moeten zoeken om aan hun trekken te komen.
Voor wie wordt een dergelijk ‘schandaal’ uit de doeken gedaan? De Haagse Post
geeft drie weken later zelf het antwoord, en niet zoals men zou kunnen denken in de
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enquête onder schrijvers over de wenselijkheid van onthullingen. Daar leert men niet
veel uit, omdat het evident is dat de H.P. heren hun vraag (schriftelijk? of soms
telefonisch?) een beetje onduidelijk gesteld hebben. De antwoorden slaan tenminste
steeds op een andere vraag. Er zijn zelfs lieden die ingegaan zijn op de vraag of een
schrijver onthullingen over zijn omgeving mag doen (in een roman dus, of iets van
dien aard). De conclusie op de
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voorpagina: ‘Schrijvers wensen onthullingen’ lijkt daarom wat stoutmoedig.
Maar de ware reactie, het antwoord waar de H.P. om gevraagd heeft, is te vinden
in de ingezonden brieven-rubriek van hetzelfde nummer: ‘Het valt me steeds weer
op dat de fans van de tot psychopaat verklaarde moordenaar zo weinig of helemaal
geen mededogen laten blijken met de slachtoffers van hun idool’ en: ‘aan maatregelen
om de gemeenschap (te beschermen? J.J.O.) tegen Achterberg, de tijdelijke
psychopaat, die zijn hospita vermoord en haar dochtertje verwond had, heeft alles
ontbroken’.
Als de redacteuren van de H.P. en hun soortgenoten denken dat zij minder dom
zijn dan deze inzender, vergissen zij zich. Het is altijd even moeilijk om over de
relatie tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ te oordelen, en wie de moord van Achterberg
klakkeloos in verband brengt met zijn dichterschap, namelijk door er een publieke
zaak van te maken, is een domoor, die denkt dat hij over gecompliceerde zaken op
eenvoudige wijze kan schrijven. Dat geloof is voor een journalist onontbeerlijk, maar
Achterberg is te goed voor de journalisten; schrijvers dienen dat in te zien.
J.J.O.

Gooi het maar aan m'n kapstok...
De schrijver van Nouveauté's van Vroman zou eens wat meer op zijn woordenboeken
moeten letten. Zijn herhaalde aansporingen om meer van dat soort nuttige
naslagwerken gebruik te maken klinken mij hol in de oren nu ik moet merken dat
hij zich zelf boven deze kleine moeite verheven acht. Voor zoete koek heb ik zijn
uiteenzetting over het ‘portmanteau word’, het kapstokwoord, geslikt, heb braaf
geknikt bij een kwasi-achteloos insiderszinnetje als ‘De term kapstokwoord heeft
burgerrecht gekregen in de taalwetenschap’, en heb zijn bezwaren tegen de term wel
redelijk gevonden, alleen wat muggenzifterig.
Nu lees ik toevallig The Way Of All Flesh van Samuel Butler, waar Ernest Pontifex
aan het begin van het vijftigste hoofdstuk als student in Cambridge besluit om voor
christus het roken op te geven: ‘So he gathered together his pipes and pouches, and
locked them up in his portmanteau under his bed...’ Nu kunken studenten ongetwijfeld
vreemde gewoonten ontwikkelen, maar om kapstokken met ingebouwde kastjes
onder het bed te verstoppen... Onzin, studenten hebben hun koffertjes onder het bed
liggen. Waarmee ik maar zeggen wil dat ‘portmanteau’ volgens het door mij wél
geraadpleegde engelse woordenboek alleen maar reistas of valies betekent. Een
portmanteau word is dus een woord waarin een paar andere woorden in verkreukelde
vorm worden ingepakt, zoals kledingstukken in een valies. Kapstok mijn voet!
d'O.
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[Nummer 2]
Uit de donkere dagen van voor Freud
J.J. Oversteegen
I
Een schrijver die een verhaal wil vertellen, staat van de eerste woorden af voor een
zonderlinge dubbelzinnigheid in alles wat hij doet. Zelf weet hij wel (zo ongeveer)
waar hij heen gaat; iedere gebeurtenis, iedere nieuwe figuur, en als hij goed schrijft:
iedere zin en ieder woord, brengt hem een stap dichter bij zijn doel. Voordat de eerste
woorden op papier staan, kan alles. Maar als het schrijven eenmaal begonnen is, kan
steeds minder. De ene persoon wordt voortdurend duidelijker tot hoofdfiguur, de
andere verdwijnt naar de periferie; en ze hebben zich daar maar naar te gedragen.
Al mogelijkheden afkappend gaat de verteller op weg naar het einde, waar niets meer
kan.
Voor de lezer is het precies omgekeerd. Als hij het boek in de hand neemt, is er
nog niets. Geleidelijk ontstaat dan onder zijn ogen een wereld die hij nog niet kende.
Een nieuwe figuur is voor hem niet de keuze uit een reeks mogelijkheden, een
afkappen van tien lijnen om er één over te houden, maar een verruiming van zijn
ervaringen, die zelf weer ongekende mogelijkheden schept. Wat voor de schrijver
een steeds verder gaande inperking betekent, is voorlopig voor de lezer een uitdijend
heelal.
Ik zeg ‘voorlopig’, - om twee redenen. Het hangt van het bijzondere geval af, hoe
lang de lezer geconfronteerd wordt met nieuwe (dus verruimende) feiten. In het ene
boek wordt pas in de laatste woorden de troefkaart op tafel gelegd - speurdersverhalen
zijn bijna altijd van deze tactiek afhankelijk -, in het andere kent men halverwege
het verhaal de relevante feiten wel zowat: er vindt geen uitbouw meer plaats, de lezer
deelt min of meer het perspectief van de schrijver. Nieuwe figuren verschijnen er
niet meer op het toneel, de gebeurtenissen zelf zijn minder belangrijk dan de verklaring
ervan. ‘Ideeënromans’ bijvoorbeeld worden vaak gekenmerkt door zon omslag van
verhalend naar analyserend, van
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verbredend naar versmallend. Waar die omslag ligt, zal variëren per schrijver en per
boek.
Er is nog een andere voorlopigheid in dit verschil in perspectief tussen schrijver
en lezer: het gaat alleen rigoureus op voor de eerste maal dat men een boek leest.
Wie herleest, weet al waar het heen gaat. Vandaar dat men een detective-verhaal
(waarvan men de afloop per definitie niet mag kennen) eerst weer vergeten moet
zijn, voordat men het opnieuw kan lezen.
Hoe eerder een schrijver alle kaarten op tafel legt, hoe meer een boek zich zelf
gelijk zal blijven bij herhaalde lezing. Dat is niet per se een zaak van kwaliteit: een
imposant boek kan de eerste keer zwaar leunen op de gang en de ontknoping van de
gebeurtenissen (Max Havelaar!). Maar een boek dat alléén aan het spanningsverloop
van de ‘story’ zijn waarde ontleent, kan niet veel diepgang hebben. Iedere roman
immers die meer om het lijf heeft dan alleen een ‘plot’, kan men herlezen, ook als
alle feitelijke gebeurtenissen nog helder voor de geest staan. Alleen, men leest de
tweede keer anders dan de eerste. Het glinsterend pantser is een roman met een
‘geheim’ op het eind. Maar ook als de lezer, bij de tweede keer dat hij het boek leest,
van te voren al weet dat Slingeland aan een huidziekte lijdt, blijft het verhaal hem
boeien. Wat veranderde, is zijn verhouding tot de figuren: hij staat dichter bij
Slingeland dan eerst, omdat hij de drijfveer van veel van diens duistere handelingen
nu kent, en hij is verder afgedreven van de verteller S., om dezelfde reden. S. is nu
niet alleen in de laatste bladzijden, maar het hele boek door, meer slachtoffer van de
situatie dan toeschouwer, meer buitengeslotene dan meespeler. Het boek wordt niet
slechter, bij herlezing, het wordt anders. Hetzelfde kan men voor de meeste andere
romans aantonen.
De onschuld van de eerste lezing kan daarom geen lezer ooit terugvinden, behalve
bij zwakke boeken of bij een zwak geheugen. Hoe vaker men een boek leest, des te
meer schuift het lezers-perspectief op naar dat van de schrijver. Het is van belang,
zich dit te realiseren bij een analyse, die uit de aard der zaak op veelvuldige herlezing
gebaseerd is. Helemaal samenvallen zullen de gezichtspunten van schrijver en lezer
natuurlijk nooit (zij brijven verschillende personen die de fictieve werkelijkheid van
de roman evenzeer met andere ogen zullen zien als de ‘echte’ om hen heen), maar
het inzicht in de loop der gebeurtenissen wordt steeds meer identiek. Men kan zelfs
zeggen: wie een boek vaak gelezen heeft, weet beter waar de schrijver heen gaat dan
de man zelf toen hij aan zijn verhaal begon. De mededelingen die eerst ‘uitbouw’
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voor hem betekenden, diezelfde mededelingen hebben nu het karakter van ‘inperking’
gekregen.

II
‘Mijn vrouw is dood en al begraven.
Ik ben alleen in huis, alleen met de twee meiden.
Dus ben ik weer vrij; maar wat baat me nu die vrijheid? Ten naastenbij kan ik
krijgen, wat ik sinds twintig jaar - ik ben vijfendertig - verlangd heb; maar thans durf
ik 't niet nemen en zo heel veel zou ik er toch niet meer van genieten.
Ik ben te bang voor elke opwinding, te bang voor een glas wijn, te bang voor
muziek, te bang voor een vrouw; want alleen in mijn nuchtere morgenstemming ben
ik me zelf meester en zeker te zullen zwijgen over mijn daad.’
Zo begint Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants*, een boek waarin de
neurotische Willem Termeer een verslag geeft van zijn mislukte leven: een verpeste
jeugd, mislukte avontuurtjes, een mislukt huwelijk met een frigide vrouw, mislukt
overspel en tenslotte één ding dat lukt: de moord op zijn vrouw.
Men kan er zich als lezer niet over beklagen dat Termeer ons te veel in spanning
houdt over de gebeurtenissen. In de geciteerde openings-passage wordt de troefkaart
op tafel gegooid, voorzover het de gebeurtenissen betreft. De ‘daad’ waar Termeer
over spreekt, wordt zeventien regels verderop al zonder geheimzinnigheid meegedeeld
(de moord). Eigenlijk blijven er voor de lezer maar twee vragen: hoe is dat allemaal
zo gekomen, en hoe loopt het af?
Men kan natuurlijk zeggen: de lezer wordt met nieuwe feiten geconfronteerd,
zolang er nog nieuwe figuren in het boek verschijnen, dus, na de ontwikkeling van
de verhouding van Termeer tot zijn vrouw Anna, het optreden van dominee De
Kantere (waar Anna verliefd op raakt) en dat van Carolien, die Termeers maitresse
wordt. Met recht echter laat zich verdedigen dat dit oppervlakte-verschijnselen zijn,
dat die nieuwe figuren slechts ter adstructie van Termeers frustraties in het boek
optreden. Er is geen sprake van dat er gebeurtenissen plaats vinden die de lezer pas
in een laat stadium inzicht geven in wat de uitkomst van Termeers leven genoemd
mag worden: de moord op zijn vrouw.

*

Gebruikte uitgave: derde druk, Amsterdam 1951, met een inleiding van Victor E. van
Vriesland.
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Wie het boek voor de tweede keer leest, heeft niet het gevoel, feiten te kennen die
hem de eerste maal verborgen waren gebleven. Er is zo te zien maar één ‘geheim’
en dat wordt onmiddellijk prijsgegeven.
Natuurlijk, er zijn bepaalde passages, die men de eerste keer iets anders leest dan
later. Als wij te horen krijgen, dat Anna (vlak voor het moment dat haar man haar
zal vermoorden door een slaapdrank in haar mond te gieten) de deur van haar kamer,
tegen haar gewoonte in, niet op slot heeft gedaan en dat Termeer daar dit commentaar
op geeft: ‘Een tweede keer zou dit haar wel niet overkomen’, dan betekent dat bij
eerste lectuur niets anders dan een beklemtoning van het ongewone van deze
nalatigheid, maar bij herhaalde lezing gaat het verdacht veel op een luguber grapje
lijken. Ingrijpend is zoiets echter niet: ons inzicht in de gebeurtenissen is niet
fundamenteel verschillend, hoogstens mag men spreken van een knipoogje van de
schrijver naar de her-lezer.
Afgezien van dit soort incidentele onderonsjes - er zijn er nog een paar - heeft de
herlezer geen grote voorsprong op de lezer, bij Een nagelaten bekentenis. Hij alleen
mag dan weten dat er later enkele figuren bijkomen, die in schijn de gebeurtenissen
beïnvloeden, maar het belangrijkste is toch ook aan de ander al bekend na één
bladzijde. De auteur was zelfs blijkbaar bezorgd dat zijn lezers zouden vergeten waar
het allemaal op uitdraait. Midden in het boek, als er voor Willem en Anna nauwelijks
een vuiltje aan de lucht is, wordt ons nog eens uitdrukkelijk onder de neus gewreven:
‘In dit huis heb ik Anna gedood en in dit huis zit ik nu te schrijven’.
Een nagelaten bekentenis heeft veel weg van een som, waar wij de uitkomst al
van kennen, en die ons alleen voorgelegd wordt om de belangwekkende theoretische
aspecten van de berekening.
Natuurlijk wil dat niet zeggen, dat het boek willekeurig in elkaar gezet is, wat ‘het
verhaal’ betreft. Al is de gang der gebeurtenissen niet beslissend voor de drastische
ontknoping, daarom kan de auteur zich nog niet permitteren, er slordig mee om te
springen. Men kan in de ‘story’ wel degelijk een spanningsverloop aanwijzen, dat
grotendeels bepaald wordt door de toename van het aantal figuren rond de
hoofdpersoon. Maar onze kijk op de persoon van Termeer - het eigenlijke onderwerp
van het boek - wordt niet anders doordat wij bij herlezing De Kantere op het toneel
zien komen met de bijgedachte: pas maar op, Willem, daar komt de man aan, die jou
horentjes probeert op te zetten. Hoogstens denken wij: de climax (die wij al kennen)
nadert!
Dus, ondanks alle ontwikkeling aan de oppervlakte, kan men zich moei-
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lijk een boek indenken waarin de lezer sneller over de ‘geheimen’ ingelicht wordt
dan Een nagelaten bekentenis. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de
wederwaardigheden van de hoofdpersoon erverder niets toe doen, dat zij slechts de
illustratie vormen van een algemeen geval, een soort van case history. Men kan zelfs
de stelling verdedigen dat de lotgevallen van Termeer geheel en al het uitvloeisel
zijn van een persoonlijke geaardheid, en dat geeft aan de gebeurtenissen een strikt
eenmalig karakter. Dit blijft waar, ook al heeft misschien Emants een algemeen geval
willen tekenen (de namen van de protagonisten zijn voor zijn doen opvallend
alledaags), en in weerwil van alle brieven van lieden die zichzelf, of een familielid,
in Termeer herkenden.
Om deze individualiteit van het boek toe te lichten, loont het de moeite, Een
nagelaten bekentenis vluchtig te vergelijken met boeken die er verwant aan schijnen.
Gijsens Joachim van Babylon bijvoorbeeld begint op treffend soortgelijke wijze:
‘Vandaag hebben wij Suzanna, mijn vrouw, begraven’, en het is niet alleen deze
aanhef die aan de roman van Emants doet denken. Evenals Termeer is Joachim
veroordeeld tot een leven naast een koele vrouw. Er staan dan ook zinnen in het ene
boek die zo uit het andere zouden kunnen komen. ‘Ze (volbracht) die plicht even
koud, als een vrouw, die zich betalen laat’ (‘hoer’ zegt Joachim tegen Suzanna op
het ogenblik dat zij haar grootste triomfen als nationaal symbool van kuisheid viert),
en: Anna ‘ziet alleen aanbiddend op tegen haar eigen voortreffelijkheid’. Aan de
andere kant vindt men bij Gijsen een wending als: ‘Ik was geen slecht echtgenoot,
ik was een slecht mens’, - haast een samenvatting van Termeers opinie over zichzelf
op de ogenblikken dat zijn schuldgevoel het wint van zijn zelfbeklag.
Men zou zelfs vrij ver kunnen gaan in het trekken van een parallel. Niet alleen is
er in beide gevallen sprake van een man die beschrijft hoe zijn vrouw juist de koelheid
hanteert als een sexueel wapen (en daar nog door anderen om geprezen wordt ook),
maar er zijn zelfs vergelijkbare reacties van meer extreme, want persoonlijke aard.
Termeer vermoordt zijn vrouw en vraagt zich dan af, of hij niet juist het enige schepsel
uit de weg heeft geruimd dat nog een ‘band was geweest met het mensdom’, zoals
Joachim pas weer van Suzanna houden gaat als zij ter dood gebracht zal worden (dat
het niet gebeurt, is zeker niet zíjn verdienste). En toch, hoe weinig hebben deze
boeken, met hun aantoonbare uiterlijke verwantschap, in de grond met elkaar gemeen!
Alleen al de motieven die Joachim bewegen tot het vastleggen van zijn levensverhaal
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zijn fundamenteel verschillend van die van Termeer: bij de eerste verdediging van
de eigen waarde tegenover die van een overschatte vrouw, bij de ander een mengsel
van uitdaging en schuldgevoel, een troebele drang. Dit werkt door tot in alle details
van toon en karaktertekening. Zo trots als Joachim tenslotte is, zo verzopen is Termeer,
een in eigen ogen minderwaardige.
Aan de andere kant van Een nagelaten bekentenis kan men Dostojewski's De
zachtmoedige stellen. Ook daar verwantschappen die zich zonder moeite laten
aantonen, ditmaal zelfs hier en daar in persoonstypering en toon. Een uitroep als: ‘in
dit huis, waar alles nog van haar spreekt’, uit Dostojewski, had evengoed in het
andere boek kunnen staan, terwijl Emants': ‘Wat moet ik straks doen?’ haast een
stroeve vertaling lijkt van de fameuze zin: ‘Wat moet ik dan beginnen?’ uit De
zachtmoedige. Dat, gevoegd bij het geheel parallelle in het verloop van het verhaal:
de inzet met alle kaarten op tafel, het slot als een soort reprise daarvan, en zelfs
halverwege opvallend gelijke scènes als het afluisteren van een gesprek tussen de
vrouw en een pretendent-minnaar, - het zou bij elkaar genoeg kunnen lijken om de
twee boeken variaties op één thema te noemen. Maar ook hier zijn het slechts
uiterlijkheden die de verhalen gemeen hebben. De geciteerde zinnen wijzen alleen
maar op een verwante situatie van de hoofdfiguur. In zijn houding tegenover de eigen
werkelijkheid - en dat is het beslissende punt - verschilt Termeer even veel van de
zachtmoedige, als men verwachten mag van een russische pandjesbaas die officier
geweest is, en een haagse burgerheer.
Verder vergelijken heeft geen zin (al kan men nog aan Willem Mertens'
levensspiegel denken, waar de zaak gecompliceerd wordt door de factor invloed, tot
in de naam van de hoofdpersoon merkbaar), omdat het resultaat steeds hetzelfde zal
zijn: een boek als Een nagelaten bekentenis is een authentiek geheel, waarin bepaalde
elementen kunnen voorkomen die aan andere verhalen doen denken, zonder dat men
van meer dan een incidentele gelijkenis kan spreken. En tot dit gesloten, niet
herhaalbare stuk werkelijkheid wordt het levensverhaal van Termeer door de wijze
waarop hij zichzelf en zijn ontwikkeling ziet.

III
Hoe dan, meent Termeer dat hij opgegroeid is tot dat verwerpelijke individu dat hij
in eigen ogen meestal is? Dat hij geworden is zonder te mogen hopen op een
verandering: ‘Onder de roestige onhebbelijkheden
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van onze ouderdom liggen de blinkende fouten van onze jeugd en toch schijnen de
meeste mensen in de waan te verkeren, dat hun leven een ontwikkeling, een
vooruitgang is’, en: ‘Alsof een mens in de voortdurende wisseling van al zijn
bestanddelen niet overal de onveranderlijke kern meedraagt, waaruit hij zich gestadig
vernieuwt’.
Er zijn in het leven van Termeer verschillende determinerende factoren, volgens
hem zelf dan altijd. De belangrijkste is de erfelijkheid. ‘De wortels (van mijn hang
naar het verbodene) reikten over me heen tot in gesloten levens en daarom zou ik ze
nimmer kunnen uitroeien.’ Dat deze herediteitsconceptie niet zonder meer die van
Taine is, waarin bijna iedere belangrijke romancier in die laatste decenniën van de
19de eeuw geloofde, maar een vrij forse injectie heeft gekregen met calvinistisch
zondebesef, dat bewijzen dit soort uitspraken: ‘Ik weet niet hoeveel voorouders
uitsluitend voor hun egoïst plezier moeten geleefd hebben, opdat een wezen als ik
het levenslicht zou kunnen aanschouwen, (dat zou) boeten voor allen te zamen’.
Termeer zelf brengt onder de noemer herediteit onder meer bijeen: ‘Geen liefde had
mijn ouders samengevoegd’, ‘Uitgeput door een woeste jeugd had mijn vader...’,
‘ijdelheid, het erfdeel van mijn moeder’. Zelfs voor meer specifieke karaktertrekken
die hij bij zich zelf ontdekt, probeert hij de erfelijkheid aansprakelijk te stellen: ‘Ik
heb wel eens moeite gedaan om te weten te komen, of mijn ouders misschien
leugenaars waren geweest’.
Een andere factor die de mens naar negentiende eeuwse opvatting vastlegt, het
milieu (de opvoeding), heeft in het leven van Termeer ook al ongunstig gewerkt.
Zijn ouders hielden niet echt van hem, en zelfs niet van elkaar. En waar zij hadden
moeten ingrijpen, hebben zij dat nagelaten: ‘Met wat verstandige dwang hadden mijn
ouders aan mijn ongelukkig bestaan wel een betere plooi kunnen geven.’
Milieu en erfelijkheid (die overigens ook door Termeers schoonvader aansprakelijk
gesteld worden voor zijn karakter), zijn de krachten die op zijn persoon beslissende
invloed hebben gehad. Zij hebben hem gemaakt tot een ‘zenuwzwakke’, geplaagd
door ‘minderheidsbesef’ waaruit weer een ‘machteloze verbittering’ zich ontwikkelde,
een ‘koude jaloezie van alles en allen’. Het belangwekkendste in deze reeks is
natuurlijk het ‘minderheidsbesef’, een door Emants gesmede term voor wat even
later in de psychologie ‘minderwaardigheidscomplex’ zou gaan heten.
De psychologische verklaringen van de eigen handelingen en van het onvermogen
tot handelen, horen dus op twee niveaus thuis: een theoretisch - erfelijkheid en milieu
- en een praktisch - zenuwzwakte, min-
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derheidsbesef en ressentiment -, waarvan het eerste de condities oplevert voor het
tweede. In concrete situaties wordt doorgaans ter verklaring ‘zenuwachtigheid’ of
‘minderheidsbesef’ gebruikt; de ‘eigenlijke’ oorzaken van alles zijn de daden der
voorvaderen en de nalatigheden van de ouders. Soms wordt de erfelijkheid als directe
verklaring gehanteerd, wat het karakter van zelfbeklag dat deze theorieën aankleeft,
versterkt.
Op deze wijze, en dus voor ons gevoel met vaak verouderde argumenten, tracht
Termeer te verklaren hoe hij is geworden wie hij is (een dégéneré, zegt hij zelf),
oftewel: hoe hij tot zijn daad is gekomen. Deze psychologische vraag is het die
expliciet aan de orde is. Voor de lezer is er echter nog een andere, die Termeer zelf
niet in ronde woorden formuleren kan: wat is de rol van het schuldgevoel? Dat
schuldgevoel wordt ruimschoots door Termeer gedemonstreerd: ‘die ellendige
sensatie, dat de meubels ogen hadden en me zwijgend aanstaarden’, en, direct in het
begin van het boek al: ‘Soms (...) moet ik hardop uitroepen: ik heb haar vermoord!’,
‘Ik heb zo'n dwingende lust dit eens te vertellen, dat ik 't voor de veiligheid maar op
zal schrijven.’ Met andere woorden: zo belangrijk is het schuldgevoel dat het
uitgesproken moeten worden; wij hebben het levensverhaal van Termeer er aan te
danken, dat dan ook in de titel al met het geladen woord ‘bekentenis’ aangeduid
wordt.
Voor de lezer is nu een nieuwe vraag onvermijdelijk geworden, een vraag waar
Termeer niet meer op antwoorden kan: heeft dit opschrijven iets geholpen? Van
Vriesland zegt in zijn inleiding dat de bekentenisdrang van Termeer het ‘waarschijnlijk
maakt, dat zij (de daad) haar straf toch zal vinden’. Wanneer hij daarmee bedoelt dat
Termeer tenslotte door de justitie gegrepen is, vergist hij zich zeker: het woord
‘nagelaten’ in de titel wijst er op dat Termeer overleden is zonder dat zijn daad aan
het licht gekomen is. Maar er is een andere mogelijkheid. Termeer kan zozeer door
schuldgevoel achtervolgd zijn, dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Het lijkt theoretisch
om zich met deze vraag bezig te houden, maar hij wordt door het boek zelf
opgeworpen. In de eerste plaats al door de titel, en dan door een aantal losse
opmerkingen, die samen op zijn minst de mogelijkheid open houden dat het
opschrijven Termeer niet gebaat heeft. ‘Hoe houd ik zo'n afschuwelijk leven dag in
dag uit, ten einde toe, nog vol?’, - dit soort zinnen komen op de laatste bladzijden
herhaaldelijk voor.
Er is nu een merkwaardige aanwijzing in de richting van zelfmoord, die Emants
waarschijnlijk niet moedwillig heeft aangebracht, maar die
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voor ons niet te ontkennen valt. In het boek wordt een toneelstuk genoemd, waar
Termeer en zijn vrouw heen gaan, en dat is van: Emants. De titel is Artiest. Dat stuk
werd in 1894 opgevoerd, in het zelfde jaar dat Een nagelaten bekentenis verscheen:
voor de lezer van 1894 werd een realiteit beschreven die nauwelijks verleden was.
Termeer was dus ongetwijfeld onmiddellijk na het schrijven van zijn biecht overleden,
en dat maakt zelfmoord waarschijnlijk, met als kleine tweede mogelijkheid
krankzinnigheid gevolgd door een hartaanval, zoals bij zijn vader. De zaak wordt
nog zonderlinger wanneer men zich realiseert dat dit argument vóór zelfmoord, alleen
maar opgaat voor de lezers van de eerste druk. Voor die van de tweede, van 1918,
bijvoorbeeld, geldt het omgekeerde! Aangezien het verhaal niet met een schrijf-datum
gepubliceerd werd (zoiets als na de laatste alinea ‘Den Haag 1894’), hoefde de lezer
van de tweede druk zich helemaal niet met de vraag bezig te houden of en in welk
jaar de ‘bekentenis’ al eerder verschenen was. Hij kon het verslag van Termeers
leven lezen als iets dat betrekking had op gebeurtenissen van een kwart eeuw geleden.
Dus, àls hij zich al rekenschap gaf van de datering die opgesloten lag in het noemen
van Artiest, moest hij tot de conclusie komen: blijkbaar heeft de man nog een tijdje
geleefd, na het schrijven van zijn biecht; hij heeft de zaak dus ‘van zich afgeschreven’.
Voor de lezer van de eerste druk dus: waarschijnlijk een lang uitgevallen
zelfmoordenaars-brief, voor die van de tweede: een geval à la de barbier van koning
Midas. Zelfs als men deze redenering wat spitsvondig vindt, een curieuze conclusie
blijft het dat de inhoud van een boek (de impliciet aanwezige toekomst van de figuren
behoort daartoe) feitelijk veranderen kan doordat men het op een ander ogenblik
leest. Aangezien het in dit geval een zo prominent deel van de tekst als de titel is,
die de vraag opwerpt naar de toekomst van de verteller, heb ik me deze kleine excursie
voorbij de laatste pagina gepermitteerd. Wie zegt, dat het niet zo heel belangrijk is
om te weten of Termeer zelfmoord gepleegd heeft of niet, en dat de vraag, waar het
schuldgevoel van de verteller toe leidt, het beste beantwoord kan worden met: tot
het schrijven van een bekentenis, die geef ik graag gelijk.
Erfelijkheid en milieu als agentes van het fatum; neurasthenie en ‘minderheidsgevoel’
als persoonlijke gevolgen daarvan; schuldgevoel als aandrift tot schrijven: op dit
abstracte en concrete psychologische stramien is het feitenverhaal geweven.
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IV
Een nagelaten bekentenis bestaat niet uit hoofdstukken, maar uit kortere en langere
scènes, die geïsoleerd worden door witregels. Deze formele scheidslijnen zijn steeds
functioneel, maar de inkeping die zij moeten aanbrengen is niet altijd even belangrijk.
In ieder geval worden alle beslissende wendingen door dergelijke witregels
aangegeven.
Om het scènisch verloop van het verhaal vast te leggen volg ik dus de indeling
die de auteur heeft aangebracht maar soms plaats ik een aantal korte passages onder
één noemer.

A Inzet (p 16 en p 17)
Dit zou men bijna een introductie kunnen noemen, waarin ‘het probleem gesteld
wordt’. Ter verklaring van zijn daad vervolgt de verteller dan met een gedetailleerd
verslag van zijn hele leven. Hij gaat, zegt hij, terug naar zijn vroegste pijnlijke
ervaringen; de belangrijkste daarvan is de eerste schooldag.

B Eerste schooldag - Ontmoeting met Anna (p 17 - p 82)
Dit gedeelte kan onderverdeeld worden in:
a) p 17 - p 34

Vooral gewijd aan karakteranalyse; een
jeugdliefde.

b) p 34 - p 48

HBS-tijd, definitieve vereenzaming. Zakt
voor Delft, moedwillig; conflict met
neurasthene vader en koude moeder;
eerste bordeelbezoek.

c) p 48 - p 56

Vader krankzinnig en dood; moeder
overlijdt eveneens jong; Bloemendael
voogd; vrij; reizen.

d) p 56 - p 58

Ontmoeting met zweedse pianiste; proef
op de som van de vrijheid.

e) p 57 - p 70

Mislukt avontuur met Zweedse; terug
naar Holland.

f) p 70 - p 79

Mislukt schrijverschap; mislukte carrière
bij gemeente.

g) p 79 - p 82

In Amsterdam met doordraaiers; mislukte
studie.

Op dit punt kan men een nieuw deel laten beginnen; dat hier sprake is van een
diepere insnijding blijkt ook uit de tekst: ‘Eindelijk kwam dat bijzondere’. Tijdens
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een slapeloze nacht waarin Termeer de doodsangst lijfelijk ervaart, neemt hij zich
voor, een vrouw te gaan zoeken.
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C Verhouding tot Anna (p 82 - p 127)
Onder te verdelen in:
a) p 82 - p 91

Dochter Anna ontmoet bij voogd
Bloemendael.

b) p 91 - p 92

Bespiegeling over de vraag: houd ik
werkelijk van haar. Opvallend is ook hier
dat alles zonder terughouding gezegd
wordt, dus weer alle kaarten op tafel.

c) p 92 - p 121

In een reeks van zes gescheiden stukjes,
wordt de insufficiëntie van Termeer zelf,
en van zijn verhouding tot Anna,
getekend (bv huwelijksnacht, verhouding
tot zwager).

d) p 121 - p 123

Kind geboren; overlijdt na anderhalf jaar.
Over het kind zelf wordt niets gezegd.

e) p 123 - p 127

Reactie beschreven van Willem en Anna
(die chloraal als slaapmiddel gaat
innemen).

Hier weer een diepere insnijding, namelijk door het optreden van een nieuwe
figuur.

D De Kantere (p 127 - p 153)
In een vijftal scènes wordt de persoon van De Kantere en de verhouding van Willem
en Anna Termeer tot deze dominee geschetst. Korte scènes, op één na: een gesprek
waarin Termeer en De Kantere met elkaar geconfronteerd worden.

E Carolien; de verhouding van Termeer tot alle drie de anderen (p 153 - p
214)
In acht doorgaans korte stukjes wordt de ontmoeting van Termeer met Carolien
verteld, de ontwikkeling van zijn verhouding tot haar (zij wordt zijn maitresse), de
toespitsing van het conflict met Anna, het afgeluisterde gesprek van Anna met De
Kantere, en tenslotte de breuk met Carolien.

F Moord en nasleep daarvan (p 214 - p 235)
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G Sluitstuk (p 235 - p 241)
Enkele opmerkingen bij dit schema:
Er is weinig ontwikkeling in het verhaal; gecompliceerdheid krijgt het
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alleen door de steeds dieper doordringende analyse van het zieleleven van één mens.
De caesuren worden vooral bepaald door het optreden van nieuwe figuren.
In het begin wordt zelfs de kleinste gebeurtenis uitgebreid gecommentarieerd,
later veel minder. Vandaar dat het eerste deel veel langer is dan de andere, behalve
deel E, waarin de crisis in alle menselijke verhoudingen om Termeer heen beschreven
wordt. Ook in andere opzichten correspondeert het pagina-tal niet met de
tijdsverhoudingen in de werkelijkheid. Het avontuur met de zweedse pianiste, dat
twee dagen duurt, krijgt de helft van het aantal bladzijden dat is gewijd aan de hele
HBS-tijd, en binnen deze laatste periode wordt aan één dag weer het leeuwendeel
gegeven. De enige maatstaf die aangelegd wordt, is: hoe belangrijk is een gebeurtenis
voor het innerlijk leven van Termeer. Ook in latere delen wordt de tijd op deze wijze
gehanteerd (de korte periode van aarzeling in de kamer van de moord krijgt uiteraard
vele bladzijden). Op vragen als: hoe lang was Termeer getrouwd, hoe lang verbleef
hij in de provincie en hoe lang later in Amsterdam, daarop antwoordt de tekst niet.
Of hoogstens indirect en onvolledig: twee jaar is hij getrouwd wanneer hij ‘even
dertig’ is, het kind leeft anderhalf jaar. Hoe lang de moord plaats vindt na de dood
van het kind kan men niet nagaan: dat zou belangrijk zijn voor een inzicht in wat er
in Anna omgaat, en daarover worden wij nooit ingelicht (terecht niet want het
wederzijds onbegrip is fundamenteel voor het boek).
Het gevaar van een verslag dat niet zozeer op een ontwikkeling in het innerlijk
leven van de hoofdpersoon gebaseerd is als wel op de gedetailleerde uitwerking van
aanwezige kenmerken, is natuurlijk dat ook de uitwendige gebeurtenissen, die immers
niet veel anders zijn dan illustratie van een innerlijke toestand, te statisch worden.
Dit wordt voorkomen door de geleidelijke introductie van nieuwe figuren (die dus
het scènisch verloop in grote trekken bepaalt), maar ook door kleinere ritmerende
details. Zo bijvoorbeeld zou de verhouding tot Anna na een bepaald moment (de
dood van het kind) voor een roman te statisch geworden zijn als zij alleen vanuit
Termeer getekend was. Aan de andere kant maakt de opzet van het boek het
onmogelijk om Anna's visie op het gebeuren te doen horen, behalve in het
afgeluisterde gesprek met De Kantere. Emants heeft dit opgevangen door de
toenemende vervreemding van man en vrouw te tekenen in handelingen van de
laatste: eerst wordt Willems bed uit de slaapkamer verwijderd, dan ‘steekt zij (hem)
voor het eerst haar wang niet meer toe voor de plichtmatige
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nachtzoen’, van een bepaald ogenblik af ‘heeft ze me zelfs geen hand meer
toegestoken’, en tenslotte: ‘de volgende dag hadden we ons laatste onderhoud’. Dit
soort opmerkingen fungeert als bakens in een anders te egale feitenzee, bakens langs
de weg naar de crisis.
Nog één vraag terzijde, die niet rechtstreeks op het scènisch verloop betrekking
heeft, maar toch aan de orde moet komen naar aanleiding van de inzet en het sluitstuk:
wanneer en in hoeveel tijd wordt dit manuscript verondersteld, geschreven te zijn?
De lezer heeft namelijk even de indruk, dat het hele verhaal op één moment verteld
wordt, terwijl elders, ook in de titel, duidelijk gezegd wordt dat Termeer dit alles
opschrijft. Bij nauwkeurige beschouwing kan deze vraag, die van belang is voor een
inzicht in de omstandigheden waaronder Termeer schrijft, met vrij grote zekerheid
beantwoord worden. Het schrijven begint namelijk na de begrafenis (zie eerste
zinnen), en het slot komt op de zesde dag daarna: drie dagen gaat Termeer de kamer
niet uit, de dag daarna wordt ‘eergisteren’ genoemd, dus ‘vandaag’ is het de zesde
dag. Emants heeft deze aanwijzingen zeker met opzet gegeven, en dat de zaak ‘klopt’
is een bewijs van zijn zorgvuldigheid, terwijl de indicatie dat hij zes dagen schrijft
en steeds wanhopiger wordt door de confrontatie met de toekomst weer een indirecte
suggestie van zelfmoord inhoudt.

V
Er is één aspect van het scènisch verloop, dat onmiddellijk opvalt: de gelijkheid van
inzet en sluitstuk, die samen als een tang van ‘heden’ het chronologisch verslag van
het verleden omklemmen. Het slot lijkt bijna een uitgebreide herhaling van de eerste
twee bladzijden, met de zelfde thema's.
Een direct gevolg van deze opbouw is, dat de lezer die in het begin het boek
binnengelaten werd, aan het einde voor dezelfde deur staat en er daar weer uitgezet
wordt: het is niet alleen het slot van een verhaal, dat weer naar het begin verwijst;
het is ook het slot op de deur die naar de werkelijkheid van Termeer voert. Deze
vormgeving is in overeenstemming met de opzet van het hele boek: de biecht van
een neurotische man. Een nagelaten bekentenis is een psychologische roman, zeker,
maar niet in die zin, dat een schrijver verslag uitbrengt van een pathologisch geval,
en daarbij zelf op de drempel tussen zijn en onze wereld blijft staan; het boek
pretendeert te zijn (en is dus voor de lezer): het
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levensverhaal van een gestoorde, door hem zelf verteld, en dus evenzeer een verslag
over zijn neurosen als een symptoom daarvan. Termeer zit voor ons in zijn glazen
bol te kijk, maar wij kunnen niet bij hem komen, omdat er geen archimedisch punt
is van waar uit wij zijn werkelijkheid kunnen grijpen. Inzicht in zijn situatie kunnen
wij alleen verwerven door zijn woorden en daden anders te duiden dan hij zelf doet,
maar ook daarbij moeten wij tezeer op zijn eigen kompas varen om ooit zekerheid
te krijgen.
Dat blijkt heel duidelijk uit de tekening der personnages. Wij kennen alleen dat
deel van hun persoonlijkheid dat naar Termeer toegekeerd is, en dan nog alleen met
de vervormingen die hij aanbrengt. Zo overtuigend als de observatie van de eigen
stemmingen is, zo schematisch is het gedrag van anderen beschreven.
Van Termeers uiterlijk weten wij vrij veel, want herhaaldelijk deelt hij ons mee
hoe miserabel zelfs zijn voorkomen is. Reeds op de eerste bladzijde lezen we: ‘Zo
dikwijls als ik in de spiegel kijk - nog altijd mijn gewoonte - verbaast het me, dat
zo'n bleek, tenger, onbeduidend mannetje met doffe blik, krachteloos geopende mond
etc.’. Maar al bij die eerste gelegenheid wantrouwen wij zijn zelf-observatie: wie in
de spiegel zijn waarnemingen doet heeft het zelf in de hand of de mond openhangt,
de blik dof is. Hij vindt wat hij zoekt. De passage geeft dan ook vooral inlichtingen
over Termeers ‘minderheidsbesef’.
Anna wordt uiterlijk vrij nauwkeurig getekend en hier en daar ook in haar
gemoedsbewegingen, namelijk voorzover die zich in heftige gebaren uiten, of
heimelijk geobserveerd worden. De meest onthullende zin die wij uit haar mond
horen, wordt door Termeer afgeluisterd (gesprek met De Kantere): ‘Gloeiende kolen
wil ik stapelen op zijn hoofd en ik wil me zelf niets ... niets ... niets te verwijten
hebben’, een fraai kijkje in het gemoed van een vrouw die een minnaar afwijst en
niet bepaald om haar man te sparen! Geen enkele opmerking van Termeer over Anna
zou ons beter hebben kunnen overtuigen van haar aandeel in de schuld. Ook in andere
indirecte observaties wordt Anna's karakter scherp getekend, bijvoorbeeld op de
avond van de moord, als Termeer in het netjes gepoetste huis bij de deur een blaker
vindt; een huishoudelijk sadisme van het type: ik weet wel dat je de hort op gaat,
maar verwijten zul je van mij niet horen, alleen maar voelen. De situatie waarin de
moord plaatsvindt, wordt daarmee ingeleid.
Dan De Kantere. Van Vriesland verwijt Emants dat hij Termeer als tegenspeler
een zo ‘vaag, onbenullig en in phrases raisonnerend theo-
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loog’ heeft gegeven. Dit is misschien juist in een bespreking van de opvattingen van
de romancier Emants in het algemeen (en dat is Van Vrieslands onderwerp inderdaad),
maar binnen het kader van Een nagelaten bekentenis houdt het geen stand. In de
eerste plaats is het niet zozeer van belang, wat Termeer over De Kantere beweert,
als wel hoe hij op hem reageert; in de tweede plaats is er een duidelijke ontwikkeling
zelfs in zijn uitgesproken oordeel. Zolang hij de man alleen maar in de tuin ziet kan
hij spreken over ‘gemaakte gesticulatie’, ‘klankvolle stem’, ‘neergeslagen
rondglurende ogen en geaffecteerde spreektoon’, en dat is wel heel erg het klassieke
beeld van de hypocriete dominee. Maar zodra ze met elkaar in gesprek raken, gebeurt
er iets heel anders: de enige keer dat wij Termeer gepassioneerd zien ingaan op de
opinies van een ander, is daar (met Anna maakt hij alleen maar heftig ruzie, hij
minacht haar denkcapaciteiten). Hij is zó van streek na zijn eerste gesprek met De
Kantere, dat hij daarna uren lang alles herhaalt en betere antwoorden geeft dan in
werkelijkheid. Kortom, hij ervaart deze confrontatie als een nederlaag. In
overeenstemming met het gewone patroon in zijn reacties op andere mensen, begint
hij aggressief, dan gaat zijn ‘minderheidsbesef’ werken, en het resultaat kan men
beschreven zien in het gesprek met Anna en De Kantere aan tafel, waarbij de dominee
fungeert als de (niet alleen in de ogen van Anna) ‘positieve’ pendant van Termeer
zelf. Heel fraai wordt dat zelfs voor het uiterlijk van de twee aangegeven. Termeer
ziet zichzelf en zijn rivaal samen in de spiegel, de meest letterlijke confrontatie dus
die zich denken laat, en wel op een kritiek moment. Conclusie: ‘Ach, wat was ik
schraal en vaal naast die grote man met zijn vierkante schouders en zijn gitzwart
omlijst, aristocratisch bleek gelaat’. Dus: in uiterlijk en opinies komt De Kantere er
lang niet kwaad af, als men er maar rekening mee houdt dat de ‘haat tegen alles en
iedereen’ het beeld vertekent.
Van de resterende personen wordt niet al te veel meegedeeld, en helemaal niets
over wat er in hen om zou kunnen gaan: Carolien wordt alleen lichamelijk getekend,
en meer heeft Termeer noch de lezer van haar nodig; schoonvader Bloemendael komt
niet verder dan een karikatuur van irriterende gebaartjes en een onhandige
spreekwijze; de schoonmoeder krijgt een nog kleinere rol, namelijk die van
vooraf-spiegeling van wat Anna later blijkt te worden; de vader van Termeer wordt
alleen in een belachelijke ruziescène getekend, de moeder helemaal niet, en ook dat
klopt. Ieder krijgt aan persoonstypering datgene toebedeeld wat nodig is om Termeer
beter te leren kennen. Het is een boek over één mens.
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Nu wij over Termeers innerlijk leven vrijwel geen andere gegevens kunnen verkrijgen
dan die hij ons verschaft, is het de vraag of er dingen zijn die hij zelf niet doorziet,
dus of wij slimmer kunnen zijn dan de verteller en uit zijn verslag conclusies kunnen
trekken die blijkbaar voor hem niet mogelijk waren. Deze man, die steeds denkt
zichzelf zo goed door te hebben, hoeveel ziet hij echt? Pas tegen het eind daagt het
in zijn hoofd dat hij zichzelf misschien wel voor de gek houdt, en de lezer geeft hem
dan grif gelijk.
Het hele boek door krijgen wij verklaringen te horen van zijn gedrag, en wij geloven
hem steeds minder. Zelfs als hij zijn handelingen van te voren aankondigt, is het
duidelijk dat hij alleen maar achteraf van voorbedachte rade kan spreken. Een
voorbeeld: over zijn komende ontrouw met Carolien zegt hij dat hij ‘reeds voelde
dat (hij deze daden) in alle gevalle zou begaan’, vandaar dat hij naar de opera gaat
‘om het je-kunt-nooit-weten van een avontuurlijke ontmoeting’. Men zou dus zeggen:
hij heeft een vriendin gezocht, maar dan bedenkt de lezer dat hij allang naar de opera
gaat, en dat al zijn ontmoetingen met vrouwen mogelijk waren omdat hij, opgewonden
onder de invloed van muziek, zijn gewone angst om te handelen overwint! Als
schooljongen al grijpt hij na dagen pijnigende aarzelingen de hand van een meisje
wanneer een regiments-muziekkorps buiten passeert; Anna gaat hij liefhebben als
zij piano speelt en hij vraagt haar tijdens een uitvoering van Lohengrin; de Zweedse
van zijn mislukte jongemannen-avontuur is beroepspianiste; en zo spreekt hij Carolien
aan als hij trillend van opwinding in de opera rondloopt na het horen van een deel
van Carmen. Géén premeditatie dus, maar handelingen in een bepaalde emotionele
sfeer, waarin alleen de muziek hem brengen kan. Dat ziet Termeer op het kritieke
moment ook wel weer zelf in: ‘Het was geen besluit (om Carolien aan te spreken),
dat ik, dat mijn verstand nam; het werd voor me besloten, ergens diep in me’.
Termeer kan nog niet verder komen dan dit uiterste punt: ‘ik ging dingen doen,
welke veroordeeld moesten worden door hen, die er achter zouden komen, maar ook
(had ik) daarop een recht, net even goed als een kat zich het recht aanmatigt de tuin
omver te halen en te bevuilen, waarin zijn meester haar heeft toegelaten’. Alleen in
beeldspraak dus kan hij zijn inzicht in de duisterheid van zijn drijfveren uitdrukken.
Wanneer hij zich echter uitspreekt over wat naar zijn opvatting bepalend is voor zijn
gedrag, meent hij allerlei handelingen als bewust gewild te kunnen rechtvaardigen
die voor de lezer evident onder-

Merlyn. Jaargang 2

17
bewust bepaald zijn. Al zijn redeneringen zijn niets anders dan wat wij nu
rationalisaties zouden noemen; men kan zelfs zeggen dat Emants de rationalisatie
hiermee geïntroduceerd heeft in onze litteratuur - ik ken tenminste geen eerder
voorbeeld. En wie de rationalisatie doorziet, kent ook het begrip onderbewuste; de
rol die Emants de muziek laat spelen (fraai materiaal voor een psychoanalyticus)
wijst op een ongewoon inzicht bij de auteur, waar zijn figuur natuurlijk géén deel
aan heeft.
Eén voorbeeld is natuurlijk te weinig voor een zo drastische conclusie. Ik geef als
tweede daarom een heel sprekend geval, de belangrijkste handeling in het leven van
Termeer: de moord op zijn vrouw. Dat is dan toch een daad, die terdege bewust
gebeurt, zal men zeggen. Termeer komt buiten zinnen thuis als hij ontdekt heeft dat
Carolien een ander heeft; hij meent dat hij haar moet trouwen en dus van Anna
afmoet, Anna wil niet scheiden en dus moet hij haar vermoorden. Een ronde
redenering, - achteraf. Want wat valt er in werkelijkheid aan controleerbaars voor?
De kamerdeur is open bij Anna: nooit gebeurd, en Termeer kon het niet verwachten.
Dat is dus alvast toeval. Er staat chloraal bij het bed, twee flesjes zelfs: Termeer wist
het niet. Kortom, de hele moord wordt getekend als een improvisatie; de verklaring
waarom hij het wou doen was weer een rationalisatie. Hij ging haar vermoorden om
vrij te zijn? Onzin, want zijn hoofdgedachte erna is: wat moet ik met mijn vrijheid
beginnen? De lezer denkt eerder: waarom zou hij in godsnaam zijn vrouw nog
vermoorden nu hij Carolien al kwijt is, dan: nu moet het maar eens gebeuren. ‘Wat
wilde ik eigenlijk doen? Ik wist het niet’, constateert Termeer als hij de laatste
momenten voor de moord reconstrueert.
Zo is het, hij weet het niet, maar wij wel. Hij wil zijn vrouw vermoorden, en
gehoorzaamt daarbij aan een behoefte die even sterk is als nu zijn bekentenis-drang
en die ermee samenhangt. Zijn vage gevoelens van diepe schuld en ontoereikendheid
moeten omgezet worden in een werkelijke schuld, en in eenmaal een effectieve daad.
De schuld wordt reëel genoeg, nadien (‘de meubels (hadden) ogen en (staarden) me
zwijgend aan’), maar de daad blijft loos als hij niet aan anderen bekend wordt. Echter,
al zit het allemaal niet zo logisch in elkaar als Termeer zelf denkt, het moment van
de moord is niet toevallig - een dieptepunt van vernedering door de desertie van zijn
maitresse - en nog minder toevallig is het dat Termeer enerzijds niet door de justitie
gegrepen wil worden, anderzijds zijn verhaal uit moet spreken. Niet de straf zoekt
hij in de eerste plaats, maar een continuering van de voldoening die al op-
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treedt als hij achter de lijkkist aan naar de begraafplaats rijdt: ‘ik voelde mij eindelijk
eens iemand, die meedoet’ (‘normaal’ is) en nog sterker: ‘Voor één keer genoot ik
de illusie me gewroken te hebben op het normale mensdom, op mijn beurt eens te
triomferen over de samenleving’.

VI
En zo zit ik met een sprong in een psychologie die niet die van Termeer is, en zelfs
niet meer die van Emants genoemd mag worden. Dat is onvermijdelijk bij de
beschouwing van een psychologische analyse, van welke tijd die ook is, zolang daarin
materiaal geleverd wordt.
Wij, lezers van nu, kunnen niet meer van ons beetje Freud afkomen. In onze grapjes
is het verwerkt, en geen romancier anno 1964 ontkomt aan het feit dat zijn lezers
een oppervlakkige maar voortdurend actieve kennis bezitten omtrent menselijke
verhoudingen, de ‘betekenis’ van bepaalde beelden etc. De freudiaanse duiding
behoort tot de stoffering van onze realiteit en is zelfs een deel van ons taalgebruik
geworden.
Een voorbeeld uit Een nagelaten bekentenis: ‘eer ik durfde roken, stal ik al sigaren
uit vaders schrijftafel’. In een verslag over een vader-zoon conflict kunnen wij zoiets,
juist om het gratuite karakter van de handeling, niet meer lezen zoals Termeer zelf
het ziet, namelijk als een bewijs van een ingeboren ‘slecht karakter’. Daarvoor echoot
voor ons het symbool te zwaar. Onvermijdelijk lezen wij dus niet zozeer méér, als
wel iets anders dan wat de schrijver heeft bedoeld. Daarbij gaat het er niet om of wij
‘gelijk’ hebben. Over twintig jaar verschuift ons gezichtspunt wel weer opnieuw.
Maar beslissend is de vraag of wij nu, met ons inzicht (oppervlakkig en aan een ander
ontleend, maar aanwezig), weliswaar kunnen blijven lezen met een gevoel van ‘het
klopt’. We mogen ons de meerdere voelen van Termeer, de duiders van de dingen
die hij zo dom rationaliserend ondergaat, maar wij mogen ons nooit de meerdere
voelen van Emants. Zodra wij zouden denken: je weet niet waar je het over hebt,
zou het boek zijn leesbaarheid, zijn overtuigingskracht verhezen. Maar zolang wij
slim kunnen zijn ten koste van Termeer, blijven wij lezen. Het is als eens met de
films van Chaplin. De een ging er heen voor de gooi en smijt, de ander voor de
perikelen van de schlemiel, een derde om te zien hoe slim Chaplin zijn publiek bij
de neus nam en elk wat wils gaf. De laatste was de slimst bedrogene.
Er komen veel van dat soort momenten in Een nagelaten bekentenis voor, dat wij
denken meer door te hebben dan het slachtoffer. Hoe
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groot de rol van Termeers behoefte aan liefde is, maken wij, eerder dan uit zijn eigen
beweringen, op uit het feit dat zijn bekentenis eindigt met het woord ‘liefhebben’.
Typerend, denken wij, voor een boek dat in veel opzichten een aanval op de
victoriaanse moraal is. Dan een zo tekenend, haast voorspellend gebeuren als het
moedwillig zakken voor Delft, gevolgd door teleurstelling over het feit dat hij niet
doorzien woidt! Alle-maal zaken die wij doorzien en Termeer niet, zelfs Emants
waarschijnlijk niet...
Of toch? Wanneer wij al lezend tevreden constateren dat de zaken ‘kloppen’, dat
Freud gelijk heeft tegenover Termeer met zijn rationalisaties (en wij met Freud), dan
doet men er verstandig aan te blijven denken dat het Emants is die Freud gelijk gééft.
Het is niet onze slimheid die de vondst zo treffend maakt dat Termeer op het eind
van zijn verslag meer vrees voor zijn eigen bekentenisdrang koestert dan voor de
justitie, en dat hij zelf bij deze blik in het eigen onderbewuste spreekt van een
‘ontbinding van mijn ganse persoonlijkheid’; het is de slimheid van Emants. De enige
voldoening waarop wij met onze min of meer oppervlakkige kennis van de
psychologie recht hebben is die van aan de kant van Emants te staan: domme Termeer,
slimme Emants. En zelfs dat hebben wij dan aan Emants te danken.
Maar nee, zegt iemand die nòg slimmer is, Emants zelf had dat heus allemaal niet
door, en als je hem de profijten gunt van de nieuwere inzichten, schuif hem dan ook
de verouderde ideeën op de nek. Want al die praatjes over erfelijkheid, degeneratie,
zenuwzwakte, ook die zijn van hem afkomstig.
Is er enig bewijs te vinden voor de stelling dat Emants zelf de ideeën aanhing, die
Termeer verkondigt, of zelfs maar een deel ervan? Gebruikte hij zijn figuren eigenlijk
wel als spreekbuis? Hij heeft zich daarover eens uitgelaten in een interview met
d'Oliveira (de grootvader): ‘Nooit heb ik er meer (na Lilith en Godenschemering)
aan gedacht een persoon te maken tot belichaming van een levensbeschouwing’.
Nogal een duidelijke uitspraak, niet minder dan deze: ‘Er wordt zoo dikwijls gezegd:
wanneer iemand een roman schrijft, dan moet hij daarin leggen zijn gevoelens. Ik
zeg: die zullen er wel van zelf in komen. Hij moet trachten te geven het gevoel van
zijn persoon en dat is het zijne niet.’ Dus: geen zelfportretten en zelfs geen
spreekbuizen.
Maar door Emants zelf hoeft natuurlijk niemand zich te laten overtuigen. Toch,
ook als men zou kunnen bewijzen, dat allerlei opvattingen uit Een nagelaten
bekentenis, verouderde opvattingen weltever-
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staan, elders door Emants verdedigd werden als de zijne, blijft het onmogelijk, juist
bij dit boek, om de uitingen van Termeer te zien als (gedeeltelijk) die van Emants.
De relatie van Emants tot zijn figuren is een belangwekkend probleem, maar Een
nagelaten bekentenis zal voor iemand die deze verhouding wil onderzoeken heel
weinig waarde hebben. Hij wordt onvermijdelijk geconfronteerd met die
onbereikbaarheid van de hoofdfiguur, die een gevolg van de opzet van het boek is.
Zelfs als men bij een bepaalde gedachte kan zeggen: die is van Emants! zal niemand
ooit kunnen aantonen of dat dan een geval van zelfexpressie is, of (ik zeg maar wat)
een ironiseren van dat standpunt door het in de mond van een kennelijk gestoorde
te leggen. En dit geldt niet alleen voor de standpunten, het argument is ook van kracht
met betrekking tot de feiten. Het is onontkenbaar dat in het boek eigenlijk pas de
puberteit van Termeer significant wordt geacht (en wij weten wel beter!), maar ook
nu weer is het Termeer die wij aansprakelijk moeten stellen. Het zou een
romanciers-fout geweest zijn, als Emants deze man al over heel vroege herinneringen
had laten schrijven, want zijn doel is om Termeer zelf, met eigen middelen, te laten
verklaren hoe hij de man geworden is die zijn vrouw vermoord heeft. Gesteld dat
Emants ons ‘inzicht’ gedeeld zou hebben, wat natuurlijk niet het geval is.
Kortom, met Een nagelaten bekentenis in de hand komen wij nooit bij de ideeën
van Emants, of hoogstens op die plaatsen waar de standpunten van Termeer niet in
overeenstemming zijn met de gebeurtenissen. Alleen voor die discrepanties (bv de
rationalisaties) mogen wij Emants aansprakelijk stellen. Hij vaart er wel bij.
Het lijkt overdreven goedgunstig, Emants zo vrij te pleiten van schuld aan de
verouderde standpunten in zijn boek. Maar daar heeft hij, met heel wat
schrijversvernuft, zelf voor gezorgd. Hij heeft zich, kan men zeggen, gedekt tegen
het verouderen van de uitgesproken standpunten, door de opzet die hij koos: de
bekentenis, en door de rigoureuze wijze waarop hij vastgehouden heeft aan dit
perspectief waarbij verteller en hoofdfiguur samenvallen. Door deze bijzondere opzet
is het boek er geen geworden dat geschreven is vanuit verouderde standpunten, maar
een verhaal over verouderde standpunten. Het proces van verleden-worden heeft er
een historische roman van gemaakt, geen verouderde. Dat is een imposante tour de
force, bij een boek waarin zoveel betoogd wordt. Wie weet is het deze immuniteit
tegen het verouderen, waardoor ego-boeken vaak zoveel meer direct en zoveel ‘frisser’
lijken, ook als zij al honderden jaren oud zijn, dan verhaal-romans, waarin altijd een
per-
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soonlijke of onpersoonlijke verteller zijn neus ertussen steekt en daar het lid op kan
krijgen als zijn verhaal ‘niet meer klopt’.
Een boek is meer resistent tegen de tijd naarmate de observatie domineert over de
interpretatie. In Een nagelaten bekentenis is die resistentie optimaal. Alles is
gebeurtenis, ook de interpretaties die Termeer van zijn werkelijkheid geeft. De
rationalisaties, gebaseerd op theorieën over erfelijkheid etc., zijn gedateerd? Zeker,
zeker, die zijn altijd gebonden aan een bepaald cultuurpatroon, aan de vooroordelen
van een bepaalde tijd. Het zijn historische feiten. De ideeën die Termeer heeft over
het noodlot zijn een onderdeel van zijn intellectuele bagage. Het is dus geen boek
over de werking van het noodlot, zoals het werk van Couperus vaak, maar een boek
over een man die gelooft in het noodlot. Juist doordat wij vaak kunnen denken: hier
had je anders kunnen handelen, had je kunnen ontsnappen aan wat je je noodlot acht,
juist daardoor wordt Termeers ‘noodlot’ tot een eigenschap van zijn persoon in plaats
van ‘klassiek’; juist daardoor worden zijn ideeën evenzeer als de gebeurtenissen in
zijn bestaan, tot psychologie.

VII
Het gaat er bijna op lijken dat ik wil beweren, dat Een nagelaten bekentenis geen
verouderde roman is ondanks Emants in plaats van dankzij. Maar het is natuurlijk
alleen aan zijn schrijversraffinement te danken, dat het boek ook een lezer van
zeventig jaar later nog boeit; aan de opzet die hij voor zijn verhaal koos.
Die opzet is het waardoor alles bepaald wordt: de karakteristiek van de figuren,
zogoed als het tijdsverloop; de immuniteit tegen het verouderen niet minder dan de
onbereikbaarheid van de hoofdpersoon die zo duidelijk in overeenstemming is met
diens door hem zelf gepretendeerde onvermogen om met zijn omgeving in contact
te komen.
Het grootste deel van de nederlandse natie gaat sinds de zestiende eeuw niet meer
te biecht. Misschien komt het daardoor wel (en door het forse accent dat het
calvinisme op het schuldgevoel heeft gelegd), dat onze litteratuur zo opvallend rijk
is aan auteurs met een neiging tot bekentenissen. Men zou dus zeggen, wie een
authentiek nederlands verhaal wil schrijven, kan haast niet beter doen dan er letterlijk
een biecht van maken, over de zonden der vaderen en over de eigen slechtheid. En
dat heeft Emants dan gedaan, vreemd genoeg zonder veel concurrentie.
Maar met algemeenheden maakt men geen roman van formaat. Er is
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een hand nodig die raak grijpt, zowel in de details als in de algemene opzet; de lezer
moet geloven in de bestaansreden van het boek.
Aan het begin van dit stuk constateerde ik de gulle wijze waarop de auteur zijn
troefkaart liet zien. Dat kon hij zich permitteren. Wanneer men het boek uit heeft,
realiseert men zich dat niet het geheim van Termeer dat van Emants was, maar dat
de auteur zijn eigen spel speelde: de daad waar het levensverhaal van Termeer op
uit loopt, krijgt pas zin doordat hij aan anderen meegedeeld wordt. En daardoor
heeft de lezer het gevoel, bij dit boek iets te begrijpen wat bij de meeste andere een
raadsel blijft: waarom het geschreven werd.
Dat is een eigenschap die uitnodigt tot herhaalde lectuur, ook al kent men dan niet
alleen Termeers geheim, maar zelfs dat van Emants.
dec. 63/jan. 64
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Buiten de gevestigde chaos
Kees Fens
Er is vanzelfsprekend een groot verschil tussen de eerste en de herhaalde lezing van
een roman, een verhaal of een gedicht. De eerste lezing is een tocht door het
onbekende; bij tweede lezing is het gebied al enigszins in kaart gebracht en ontdekt
men vele grote of kleine zaken die bepalend zijn voor de structuur van het landschap.
En bij opnieuw herhaalde lezing zullen weer nieuwe ontdekkingen gedaan worden.
De verwondering van de eerste tocht verschuift langzaam naar bewondering.
Natuurlijk betreft het hier een goede roman, goed verhaal etc. Bij literair werk van
weinig gehalte is de tweede tocht een dodelijk vervelende. Alles is al tot in
kleinigheden bekend, en vaak weet de lezer al hoe beroerd die kleinigheden zijn.
Voor zelfs een oppervlakkige analyse is voortdurende lezing nodig. Een werk dat
die verdraagt, wat wil zeggen dat de bewondering van de lezer bij elke lezing
toeneemt, dat het verhaal of de roman pas geleidelijk geheel zichtbaar wordt - scherp
toekijkend lezen is het verdrijven van nevels, soms van heel kleine vlokjes - heeft
zijn kwaliteit al bewezen. De moeilijkheid bij een analyse zal steeds weer zijn, de
verwondering van de eerste lezing niet te laten verdwijnen voor de bewondering van
de herhaalde lectuur.
De inzet van de novelle ‘Het behouden huis’ van Willem Frederik Hermans is een
zeer treffende: het verhaal draait dadelijk op volle toeren, de lezer is terstond midden
in de actie opgenomen: ‘De grote tak, bijna de hele kruin lag ineens onder de boom,
zonder dat ik gekraak hoorde. Het was overstemd door de knal uit een kortstondig
struikgewas van aardklonten, niet ver van de boom vandaan.’ Het meest opvallende
aan die eerste zin is het lidwoord ‘de’ bij ‘grote tak’ en bij ‘boom’. Had hier een
onbepaald lidwoord gestaan, dan was het hele beeld veranderd en was de inzet ook
een veel tragere geweest. ‘De’ wijst erop, dat ‘tak’ en ‘boom’ al voor de explosie in
de aandacht zijn geweest, om welke reden
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dan ook. Die direct aan het beschreven gebeuren voorafgaande periode is verzwegen,
maar wordt door het gebruik van ‘de’ wel tegenwoordig gesteld. Het verhaal was al
begonnen, voordat de novelle werd ingezet, voordat de ik-figuur begon te spreken,
beter gezegd: in viel met zijn stem. Een stuk ‘stomme film’, waarvan het beeld zich
laat raden, is voorafgegaan.
Maar er is meer: door de formulering krijgt de lezer ook de indruk dat het gebeuren
dat plotseling scherp in het beeld komt en van commentaar wordt voorzien, van heel
groot belang voor het leven van de ik-figuur moet zijn. Een beslissende episode uit
dat leven moet met het breken van de boom begonnen zijn. Er vallen immers zovéél
bomen in een oorlog. En in een oorlogssituatie is de lezer; dat is na enkele verdere
regels duidelijk. Er is over dat begin nog iets anders op te merken: het zou de inzet
van een knap geschreven hoewel traditioneel oorlogsverhaal kunnen zijn. En
aanvankelijk wordt de lezer ook misleid. Een gedachte als de volgende zou bij elke
uitgeputte fantasierijke soldaat - de ik-figuur is kennelijk de uitputting nabij - op
kunnen komen: ‘Ook nu kan ik getroffen worden, alsof op zitten de doodstraf staat.
Maar iedereen gaat dood, ook al zou er nooit oorlog zijn. Wat maakt oorlog voor
verschil? - Zich iemand indenken die geen geheugen heeft, die aan niets kan denken
dan aan wat hij ziet, hoort en voelt... voor hem bestaat er geen oorlog. Hij ziet deze
heuvel, de lucht, hij voelt de droge vliezen van zijn keel krimpen, hij hoort het knallen
van ... hij zou een geheugen moeten hebben om te weten waarvan.’ Zo iemand is
teruggebracht tot een niemand; hij heeft geen verbindingen met het verleden of de
toekomst en kent daardoor geen ervaringen. Hij leeft in een niemandstijd, wellicht
beter gezegd: in het tijdloze, want voor hem staat de tijd stil. Hij bevindt zich ook in
een niemandsland. Hij bestaat slechts nú en op één plaats. De hier geciteerde
gedachten besluiten met de vaststelling: ‘Er is niets aan de hand. Oorlog bestaat niet.’
Onmiddellijk hierop volgt een mededeling die zich eveneens nog uit een
oorlogssituatie laat verklaren; er wordt bij de lezer nog geen bevreemding gewekt:
‘Ik dacht aan een Spanjaard die mij 's ochtends om een lucifer had gevraagd. Hij
kende een paar woorden Frans. Bij de troep die uit Bulgaarse, Tsjechische, Hongaarse
en Roemeense partisanen bestond, was niemand die ik kon verstaan.’ De
terzijde-positie van de ik-figuur laat zich verklaren, al zullen de taalbezwaren voor
de anderen evenzeer gelden. Maar er is één verschil: hij is in zijn taal een eenling.
In een hierop volgende mededeling krijgt het isolement van de ik-figuur
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echter een ander karakter. Het eerste duidelijk waarneembare ongewone element
schuift het verhaal binnen: ‘Hoelang nu al uit Nederland weg, dacht ik, aldoor in
andere vreemde landen, overal dezelfde duisternis 's avonds in de steden en dan
tenslotte niemand meer met wie ik kon praten. In Duitsland kon ik tenminste nog
gesprekken tussen anderen afluisteren.’ Sinds zijn vertrek uit Nederland - waar hij
zijn geregelde ‘verbindingen’ gehad zal hebben - is de vervreemding geleidelijk
toegenomen. Hij raakt zijn verbindingen kwijt, nog niet bij gebrek aan taal, maar bij
gebrek aan contact. Naarmate hij verder gaat, gaan de twee samenvallen. De ik-figuur
maakt bovendien deel uit van een troep partisanen. Partisanen vechten tussen de
linies van de officiële strijdkrachten, in een gebied dat tijdelijk aan niemand
toebehoort. Op dit punt van het verhaal blijkt de ik-figuur een partisaan onder de
partisanen: hij behoort nergens bij; de verbindingen met het verleden zijn afgesneden,
verbindingen met het heden zijn er niet.
Er is één mogelijkheid tot redding uit de nulpunt-situatie waarin de ik-figuur
verkeert: een gesprek met de Spanjaard met wie hij althans enige woorden Frans kan
wisselen. De Spanjaard komt inderdaad plotseling opdagen. Een gesprek begint. Dat
stokt echter in het onbegrepen woord ‘yesero’. Het einde van het gesprek is het einde
van het contact. (Later, na maanden, zal de ik-figuur juist de Spanjaard weer het eerst
ontmoeten.) De algehele afzondering van de ik-figuur heeft nu snel plaats. Hij opereert
op z'n eentje. Na een ren voor zijn leven - er is de verwachting dat er nu een eind
aan zal komen - komt hij op een plein: ‘Nergens zag ik Duitsers. Voor een café
stonden partisanen in groepjes met flessen in de hand. Ik wierp mijn geweer dat ik
nog aldoor schietklaar gehouden had, op de schouder en wilde er ook naar binnen
gaan. Maar de sergeant kwam naar voren en hield mij tegen. Hij was blootshoofds,
en keek mij aan als een vijand. “Boobytrap!” zei hij. Hij zei nog veel meer, wat ik
niet begreep. “Boobytrap!” Hij duwde me weg. Hij wees dieper het stadje in en gaf
mij een klap op de schouder die mij meteen de goede richting in duwde.’ De ik-figuur
wordt dus niet tot de drank toegelaten. Hij wordt met een onbegrijpelijke opdracht
weggestuurd. Hij staat nu helemaal terzijde. Hij komt alleen te staan, midden in een
verlaten dorp, waarvan hij ontdekt dat het een luxe-badplaats is. En die vaststelling
blijkt later zeer zinvol. Hij is zonder iemand, omringd door huizen die van niemand
zijn. Alles is intact, er wordt althans over vernielingen door de oorlog niet gesproken.
Niets herinnert dus aan de oorlog, het enige verbindingspunt dat de ik-figuur heeft.
Hij is aan de
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tijd ontsnapt, hij is aan de chaos ontkomen, hij staat - verbindingloos - in een durend
‘nu’, op een plaats die een leegte is. De wereld om hem heen lijkt er een zonder
geheugen. En de mens die hij zich kort tevoren indacht, is hij nu zelf geworden: ‘De
oorlog had nooit werkelijk plaatsgevonden; zolang ik niet gewond was, was er niets
gebeurd. Er waren nooit andere mensen geweest, nooit zolang ik leefde, nergens ter
wereld.’ Schuin voor hem ligt een huis met ‘grote ruiten’; de ‘ramen bestonden uit
ononderbroken spiegelglas’. Er voor ligt een grasveld ‘met een dikke plataan ver uit
het midden. De kruin was herhaaldelijk geknot, zodat de boom leek op een galg met
plaats voor een hele familie.’ Met het betreden van het huis begint in het verhaal een
nieuwe episode. Voor het eerst komt de ik-figuur in een werkelijk huis, een woonhuis
waar alles voor het wonen geordend is. Uit de chaos van de laatste jaren komt hij
voor het eerste binnen de orde, een bekende orde, want als hij het huis doorgaat, stelt
hij voor zichzelf vast: ‘Ik was als een man die iets wat hij teruggevonden heeft,
telkens opnieuw betast om weer te voelen dat het binnen zijn bereik is. Mijn zoeken
leek in niets op een onderzoek. Ik wilde alleen maar alles opnemen’. Het weervinden
van de geruststellende orde is het scherpst omschreven in de volgende passage: ‘Ik
drukte de sigaret uit tegen de onderkant van de sofa. Ik dacht aan alles wat ik in het
huis had gezien en voelde mij aanwezig op alle plaatsen tegelijk. In een huis weet
je alles zeker, omdat je gemakkelijk terug kunt gaan om te kijken of je je niet hebt
vergist. Alleen zijn in een huis waar niemand kan komen om iets weg te nemen of
te verplaatsen, het is genoeg om een leven tot een succes te maken.’
Er is echter één belemmering om het succes volkomen te maken: de ene afgesloten
kamer, die niet te betreden is. Daar schuilt de onzekerheid, het gevaar. Het gevaar
komt niet van de Duitsers, die inkwartiering vragen en door hun zo keurige gedrag
de orde niet verstoren. De kamer is het onrustwekkende element. Inmiddels is de
ik-figuur een andere geworden: zijn uitgetrokken uniform heeft hij als de kleren van
een ‘vermoorde’ herkend. Hij speelt geen rol binnen het huis, hij is werkelijk een
ander, die zich na de chaos baadt in de orde. Typerend is de gedachte waarmee hij
ontwaakt: ‘Ik, de zoon des huizes, dacht ik, toen ik de volgende ochtend wakker
werd en het overal stil was. Ik heb hier altijd gewoond. Het is mijn huis.’ Hij is een
behouden mens in een behouden huis geworden. De oorlog is ver, vergeten ook.
Slechts met één van de Duitsers, de kolonel, komt de ik-figuur in contact. Het is
merkwaardig, dat de ‘ik’ met een medemens spreekt, ook al hangt die hem de keel
uit.
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Welke is de rol van de Duitser in het verhaal? De kolonel is de mens die geen
‘buitengewone omstandigheden’ erkent. ‘Zolang ik in dienst ben heb ik mij elke
ochtend geschoren, precies om half zeven, met warm water, oorlog of geen oorlog!
Dat is wat ik onder cultuur versta!’ Ik geloof, dat de ik-figuur in de ontmoeting met
de kolonel een karikaturale confrontatie met zichzelf ondergaat. De man heeft op
zijn wijze ook de orde in de chaos gezocht, een orde die echter een comedie van de
orde is, een op de spits gedreven vorm van orde, die dan nog cultuur heet. De Duitse
soldaten scheppen op de achtergrond een gelijke dwaze orde, als zij kleden kloppen
en Beethoven op de vleugel spelen.
Langzaamaan verandert het leven van de ik-figuur. Hij verlaat het huis bijna niet
meer. Hij ligt het grootste deel van de dag in bed en ‘Elke dag bleef ik in het bad
liggen, tot de zouten uit het water geheel bezonken waren. Het groeide langzaam
dicht, maar het was ruim genoeg.’. Men herinnere zich, dat hij zich in een luxe
badplaats bevindt en dat het huis opvalt door zijn grote ramen. Op een dag ontwikkelt
hij één activiteit: hij gaat naar de bibliotheek. ‘Maar alle boeken waren geschreven
in een taal die ik niet kende’, - niet verwonderlijk voor een man wiens lot het is,
niemand te verstaan. Niet alle boeken zijn in een babel-taal geschreven. Een aantal
wetenschappelijke Duitse werken niet. ‘Zij handelden uitsluitend over vissen. Toen
dit tot mij doordrong, smeet ik ze in de kast en kwam nooit meer in de bibliotheek
terug.’ En dan volgt een zin die door de auteur gecursiveerd is: ‘Al die boeken
handelden over vissen.’ Een beeld van de werkelijke eigenaar dringt zich bij de
ik-figuur op, beeld dat evenwel heel spoedig door hem verdrongen wordt: ‘Hij had
nooit bestaan, dàt was de waarheid! Hij was de indringer geweest, niet ik. Hij zou
dood zijn aan het einde van de oorlog, ik zou hier altijd blijven.’
Op een stille zondagochtend probeert de ik-figuur langs de buitenkant van het huis
in de gesloten kamer door te dringen. Hij klimt op een ladder tegen het huis. Op dat
moment klinken achter hem de woorden: ‘Hallo! Bent U misschien de glazenwasser?’
De werkelijke eigenaar spreekt. Het ogenblik van diens terugkeer is knap gekozen,
want nog geen bladzijde tevoren was de eigenaar definitief verbannen, knap ook om
deze reden, dat de ik-figuur juist op het punt stond het gehele huis in bezit te nemen
door het betreden van de afgesloten kamer. Het gehele volgende gedeelte speelt zich
af in volkomen stilte, in een schijnbaar onbewoonde wereld. Er is het gesprek met
de als eigenaar erkende man, de dood van de man achter in de tuin - de plaats die de
ik-figuur
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zich als eigen executieplaats had gedacht - en de afschuwelijke dood van de vrouw.
Na de moord op haar keert de ik-figuur terug naar de slaapkamer - er heeft van buiten
nog geen geluid geklonken - en hij kijkt uit de ramen naar buiten: ‘De zon brak weer
door over de achtertuin. De katten hadden zich niet verroerd. De man lag voorover
in de rododendrons. Eigenlijk waren alleen zijn voeten te zien.’ Er is de schijn dat
er niets veranderd is. Maar het verhaal heeft zijn keerpunt bereikt. De stilte wordt
verbroken: ‘Een viermotorige bommenwerper vloog laag over. De schaduw van zijn
vleugel beroerde de voeten van de man als om hem op te lichten.’ De oorlog keert
terug. Maar voor de ‘ik’ zal er niets veranderen: ‘Het huis was even donker als toen
ik het verliet. De Duitsers waren nog altijd niet teruggekomen. Ik kon mijn inspanning
van die dag vergeten. Ik zou de vrouw naar beneden halen en leggen bij haar man.
En morgenochtend zou het wezen of er niets was gebeurd. Ik keek omhoog naar de
sterren, in mijn oren het gerommel van het geschut. Hier altijd blijven, dacht ik, hier
kan niets gebeuren.’
De illusie verdwijnt haast ophetzelfde ogenblik. Het enige niet beheerste element
in het huis is zelfstandig geworden. Er is lichtschijnsel op de kamer. Wat dat voor
hem betekent, bewijst de op de constatering direct volgende passage: ‘Toen wist ik
plotseling dat ik toch aldoor met een dolk in mijn buik had rondgelopen en die dolk
werd nu loodrecht omhooggestoten in mijn hart. Mijn bloed verliet zijn gebruikelijke
banen en kolkte rond als in een ton’. Men kan zich afvragen, waar die felle reactie
vandaan komt. Het antwoord staat iets verder: ‘Ik naderde het einde, het was altijd
in die kamer geweest en nu was het aangebroken: als een kist dynamiet.’ Dit gaat
vergezeld van de mededeling, dat de ik-figuur ongewapend is. Hij verwacht dus de
dood, maar die is meer dan het einde van het leven. Met de dood herstelt zich de
chaos, wordt de orde opgeheven, verdwijnt het niemandsland, wordt de ik-figuur
van niemand een bepaald lijk. Er wacht de ik-figuur evenwel iets geheel anders. Er
is een oude man in de kamer: ‘De man stond met zijn rug naar mij toe op een trapje.
Hij hoorde mij niet lopen. Hij tilde zijn olielantaarn op en stak zijn andere hand
ergens in. Ik zag wat het was. Het was een aquarium. Langs alle muren waren rekken
met aquaria opgesteld.’ De man verstaat de ik-figuur niet. De man is zo oud, als de
ik-figuur nog nooit gezien heeft. Hij kweekt al tachtig jaar vissen, waaronder unieke
soorten. Het heet ‘een uniek cultuurgoed’. De man, door wie de ik-figuur voor een
Duitser gehouden
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wordt, kruipt voor hem om zijn collectie te redden. Nu gaat het verhaal snel naar een
climax. Buiten neemt het oorlogsgeweld toe - de ik-figuur probeert nog eenmaal in
bed voor zichzelf de oude situatie te herstellen - de Duitse kolonel meldt de aanval
van de bolsjewisten, de ik-figuur trekt zijn uniform van partisaan weer aan, voor hem
is het afgelopen, voor de Duitse kolonel, op andere wijze, eveneens. En dan staat er:
‘Terwijl ik mijn geweer op mijn rug hing en de sleutel van de kelder bij mij stak,
dacht ik na. Daar stond ik zoals ik begonnen was, een smerige soldaat op de tapijten
tussen de marmerwandenvan een vreemd huis. De tijd had de helling niet kunnen
nemen en rolde terug.’ Men herinnere zich, dat hij zijn uitgetrokken uniform als die
van een vermoorde herkende. Nu is hij weer tot leven gekomen. Hoe alles ineens
veranderd is, blijkt ook uit het slot van het citaat. Het huis, als eigen herkend, als
eigen bewoond, is een vreemd, willekeurig huis geworden. Waarom ‘vreemd’? Het
is weer opgenomen in de wereld buiten, in het oorlogsgebeuren. De gedachte over
de tijd die de helling niet had kunnen nemen, verwijst terug naar een gedachte
neergeschreven bij het voor het eerst betreden van het huis: ‘Zich verbeelden nooit
ergens anders geweest te zijn, of zich indenken dit huis, deze heuvel veroverd te
hebben als de oplossing van een raadsel; dit uit alles wat erop de hele wereld bestaat.’
De top van de heuvel is niet gehaald.
In dit deel van het verhaal staat een verrassende beschrijving van de buitenwereld,
die hierom zo geraffineerd is, dat slechts enkele heel kleine verschuivingen het
totaalbeeld geheel veranderen: men verwacht ‘vogels’ en er staat ‘kogels’ en er
ontbloeien geen bomen of struiken, maar uitbarstingen: ‘De hemel was rood van de
opkomende zon. Ook de kamer werd rood. Er floten kogels in de tuin. Korte
uitbarstingen ontbloeiden op een ondergrond van vaag rumoer.’ De trekken van de
buitenwereld zijn van geruststellend in afschrikwekkend veranderd. De rest van dit
deel wordt ingenomen door de pogingen van de ik-figuur de oude man te redden.
Uiteindelijk forceert hij een redding door hem een papier in de hand te geven. Het
papier zal de oude man noodlottig worden. Met dit papier op zijn buik geprikt, wordt
hij opgehangen.
Ik geloof nu, dat men in de aquariumkamer een huis in het huis moet zien: een
belachelijk behouden huis in een belachelijk behouden huis. Een man staande op een
laddertje voor een aquarium is midden in een oorlog een even groot curiosum als
een man staande op een ladder voor een huis. De vraag van de eigenaar accentueert
de dwaasheid van de situatie nog. Het huis zelf bovendien doet in zijn uiterlijke
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beschrijving - juist door de nadruk op de ramen - aan een aquarium denken. Voeg
daarbij de badscènes, de plaats van handeling: een luxebadplaats, de visserijboeken
en dan is het, geloof ik niet ongemotiveerd, in de oude man een parallelfiguur te zien
van de ik-persoon, de aquariumkamer als een parallel van het huis.
Heeft die opvallende beeld-gelijkheid een functie in de novelle? Gesloten speelt
de kamer een belangrijke rol in het verhaal. De kamer is de enige voortdurende
dreiging, het onrustverwekkende onbekende element, dat de niemandswereld nog
niet geheel gesloten maakt. Geopend blijkt zijn vernietigende werking pas goed, zij
het op geheel andere dan op de verwachte wijze. Het is opvallend, hoe vriendelijk
de oude man door de ik-figuur wordt behandeld. De eigenaar en zijn vrouw werden
terstond vermoord, hij doet evenwel alle moeiten om de oude man voor de dood te
behoeden. Hoewel het niet expliciet in het verhaal uitgesproken wordt, laat deze
houding zich slechts verklaren uit een herkenning. Ik meen, dat de ik-figuur in de
aquariumkamer zich zijn eigen kunstmatige, uiterst labiele positie pas heel goed
bewust wordt: zichzelf ziet hij levend in een glazen huis, een mens van een zeldzame
soort, een behouden mens in een wereld van vernietiging. De kamer die eens het
enige teken van verontrusting was in de afgesloten wereld, toont nu de ware aard
van die wereld en van het leven daarin. Men ziet hoe de aanwezigheid van de
aquariumkamer het gehele verhaal beheerst. Dat hij zo lang gesloten blijft, verzekert
leven in het behouden huis - zij het een incompleet leven -: de gesloten kamer sluit
het huis af. Eenmaal geopend - en op welk treffend ogenblik - is de kamer een
spiegel-kamer, waarin man en huis karikaturaal zichtbaar worden. Met de opening
van de kamer verliest het huis zijn behouden en behoudend karakter.
Er dringt zich uit het verhaal nog een tweede beeld-gelijkheid op. Het lijkt mij het
beste de passages die op dat beeld betrekking hebben hier te citeren. Al op de eerste
bladzijde zegt de ik-figuur van zichzelf: ‘Alleen van dorst al kon ik bijna niet verder.
Mijn veldfles was leeg.’ En: ‘Niemand was dicht genoeg bij dat ik om water had
kunnen vragen.’ De dorstgedachte beheerst de eerste bladzijden van het verhaal
geheel, het markantst wordt de dorst wel uitgesproken in het al geciteerde ‘hij voelt
de droge vliezen van zijn keel krimpen’. Dat doet eerder denken aan een vis op het
droge dan aan een mens op het land. Tot de verlossende drank wordt de ik-figuur
niet toegelaten. Hij verdwijnt naar het stadje, en zovaak als er eerst over dorst
gesproken wordt, komt nu het water ter sprake. Als de ik-figuur bij de eerste fontein
gekomen is, drinkt hij
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niet alleen: ‘Mijn hele hoofd hield ik eronder, het water liep onder mijn kleren over
mijn rug.’ Op alle straathoeken constateert hij ‘eeuwig lopende kranen’. Het is
natuurlijk niet toevallig, dat de ik-figuur pas na de ontdekking van het water zijn
totale vervreemding van de zojuist verlaten wereld gaat ervaren. Hij is terug in zijn
element.
Als de ‘ik’ het huis betreedt, staat er: ‘Het water liep mij om de tanden en ik streek
met mijn tong langs mijn lippen terwijl ik naar de achterdeur ging.’ Binnen het huis
komt hij al gauw in de badkamer terecht. Hij draait terstond allebei de kranen open.
En nu begint het water pas goed te stromen: ‘Het water van de ene werd onmiddellijk
heet. Een warmwaterkraan, waar werkelijk warm water uitkwam! Dat was in de hele
oorlog nog niet vertoond! Het maakte mij zo opgewonden, dat ik mijn kleren uittrok
en het bad liet vollopen.’ Het water windt hem dus niet alleen op, maar de badkamer
is ook de eerste kamer van het huis die hij gebruikt.
Het water trekt even terug. Het komt in grote hoeveelheden opzetten als de ‘ik’
vertelt van zijn dagelijkse kleine wandeling in een nabijgelegen parkje waar een
kurhaus staat. Daar vindt hij ook een kat, die hij mee naar huis neemt en die zich aan
hem hecht ‘als een doornappel’. Die kat ontdekt het eerst de vissenkamer. Bij elke
gelegenheid staat hij er voor te miauwen. Gezelschap in huis krijgt het beest niet,
wel er buiten. Op het moment dat de ik-figuur de eigenaar dood gaat schieten - de
man bevindt zich achter in de tuin - overziet hij vanuit het raam de tuin. Dan staat
er: ‘Op dat tijdstip waren er geregeld meer katten bij mij komen aanlopen. Bijna
iedere dag kwam er een nieuwe, van honger. Verspreid lagen zij zich te zonnen in
het gras: de zwarte die ik uit het kurhaus had gehaald, een cyperse, een rode.’ Als
de ene kat voor de vissenkamer liggen talloze katten voor het grote aquarium met
de ene vis.
Vele boven al geciteerde passages zijn ook betrokken op de vissituatie (het zich
niet verstaanbaar kunnen maken van de ik-figuur bijvoorbeeld: hij is zo stom als een
vis). Als de partisanen zijn teruggekeerd, de ik-figuur het behouden huis heeft verlaten
en de Spanjaard weer opnieuw ontmoet is een van diens eerste vragen: ‘Heb je nog
dorst?’, een ogenschijnlijk onschuldige vraag waarmee het verhaal op zijn beginpunt
hernomen wordt, maar die voor de lezer vol ironie is: de ik-figuur is immers net uit
het water opgedoken, beter gezegd: eruit getrokken. Wanneer de ik-figuur tegen het
einde van het verhaal het dan totaal vernielde huis doorloopt, ontdekt hij zijn
vertrouwde zwarte kater:
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‘Zijn ogen zagen eruit als de ogen van de Chinezen, die de indruk geven dat ze nooit
open hadden moeten gaan.’ En dat open gaan van de ogen moet men hier in dubbele
zin verstaan. De ik-figuur is voor het beest een totaal andere geworden. Vandaar ook
dat hij blaast en krabt. De laatste daad van de ik-figuur binnen het huis is het
dichtdraaien van de kranen in de badkamer, ‘om tenminste iets te hebben gedaan.’
Hij sluit er een episode uit zijn leven mee af. (Zijn eerste daad in het huis is het
openen van de kranen, waarmee een nieuwe episode in zijn leven begint.)
De twee hier genoemde spiegel-effecten staan vanzelfsprekend niet los van elkaar.
Ze beïnvloeden en versterken elkaar en schuiven soms ineen. Beide geven gestalte
aan een ongewone rust, terzijde van, buiten de gewone wanorde.
De afwikkeling van het verhaal gaat snel. Met de partisanen trekt de ik-figuur naar
het huis: ‘Op het bordes draaide ik mij om en stak mijn hand op. Ik sperde mijn mond
open en schreeuwde. In het Frans, Spaans, Duits, Nederlands: ik maakte zoveel
geluiden dat er ook allicht Montenegrijns, Russisch, Servisch, Bulgaars en Roemeens
bij is geweest.’ Heel Europa loopt als het ware te hoop voor het huis. Maar verstaan
wordt de ik-figuur niet: huis en Duitser zijn er het slachtoffer van, de orde is niet
meer te handhaven. Bladzijden lang worden aan de grondige vernieling van het huis
besteed, waarbij voor mij bij elke lezing weer het hoogtepunt wordt bereikt in de
passage: ‘Ik keek naar de antieke roemers die zij in hun handen hielden. De glazen
waren volgepropt met stikkende tropische vissen.’ De ik-figuur neemt niet deel aan
de vernietiging. Hij wordt dan ook niet als een mede-partisaan beschouwd, wordt
zelfs uit het gezelschap weggeslagen. Nog is hij een terzijde-figuur. De gescheidenheid
blijkt in de inzet van de laatste passage: ‘En toen de partisanen uitrukten en ik op het
grasveld voor het huis kwam ...’. Maar dan gooit de ik-figuur een handgranaat in het
huis. En dan staat er: ‘Wij marcheerden het hek uit toen de ontploffing werd gehoord.
De partisanen beschouwden dit als de finale grap die de kroon zette op alles. Ze
begonnen aan mij te trekken en te duwen, zij vroegen of ik de fototoestellen wilde
ruilen. Ik voelde dat ik heel populair zou worden.’ Als medestander in de chaos wordt
hij geaccepteerd, zijn acceptering is op zich teken van de chaos: de ‘ik’ had immers
verwacht doodgeschoten te worden. Pas in deze geciteerde passage is de terugkeer
van de huisbewoner volkomen: hij is weer partisaan. Als hij het huis in de doodzieke
keel heeft gekeken
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besluit hij zijn verslag: ‘Het was of het ('t huis, F.) ook aldoor comedie had gespeeld
en zich nu pas liet zien zoals het in werkelijkheid altijd was geweest: een hol, tochtig
brok steen, inwendig vol afbraak en vuiligheid.’
De werkelijkheid die een ontluisterde is, wordt hier gesteld tegenover een comedie
van orde en gaafheid. En daarmee is het hele leven van de man binnen het huis
teruggebracht tot een comedie van orde, een comedie gespeeld op een heel wankel
toneel: want het is rot en kapot, al ziet men de gaten tijdelijk niet. Het behouden huis
was een schijn-huis, zijn ware karakter niet tonend (al werd de schijn niet volmaakt)
en het leven erin een schijn-leven. Doordat de lezer met de ik-figuur een tijd lang in
die schijn heeft geloofd, komt de klap van de werkelijkheid harder aan.
Waardoor was het mogelijk dat die schijn gewekt werd? Ik geloof, dat met de
beantwoording van die vraag, het eigenlijke thema van Het behouden huis ter sprake
komt. Het huis ligt in een niemandsland, zonder verbindingen, ik zou willen zeggen:
buiten de gevestigde chaos. Het is een illegaal huis. De ik-figuur zelf was tot niemand
geworden; hij was zichzelf niet meer (hij ziet zijn kleren als die van een vermoorde).
Ook hij is zonder verbindingen, leidt een illegaal leven. De nadruk waarmee hij
zichzelf steeds tot de eigenaar verklaart, wijst er ten overvloede op, dat hij zichzelf
niet meer is. Binnen de wereld van het huis is een gevestigde orde mogelijk. Op één
ding na - de voortdurende waarschuwingstoon - klopt alles, is voor elk detail een
plaats. Maar, zoals de lezer pas achteraf bemerkt - en tegen deze achtergrond krijgen
alle verwijzingen hun hoogste zin - alles leidt een dubbel leven: er wordt comedie
gespeeld, en daar-achter voltrekt zich, misschien kan ik beter zeggen: in de gedaante
daarvan voltrekt zich de werkelijkheid. Negatief heeft voortdurend de schijn van
positief. De chaos kan zich tijdelijk vermommen als orde. De plataan voor het huis
met zijn uiterlijk van galg - als een toevalligheid in het begin geconstateerd - wordt
een galg, nee, is een galg, die door de gunst van de illegaliteit tijdelijk een galgeloos
leven leidt. De Duitse soldaten spelen Beethoven op de piano, maar de kolonel zal
met de snaren ervan vastgebonden worden en ermee opgehangen; een huis kan een
behouden huis zijn, maar het is een tochtig brok steen dat eraan gaat, eraan moet
gaan. Men kan tachtig jaar kunstmatig vissen in leven houden binnen een veilig
aquarium, ze moeten stikken in antieke roemers. Zo kan men, meen ik, vaststellen,
dat Het behouden huis in zijn geheel een beschrijving is van de chaos, de disorde,
in de schijn
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van de tijdelijke comedie van orde die gespeeld wordt.
Tot slot: de titel van Hermans' novelle doet onmiddellijk denken aan de eerste
koude bladzijde van onze koloniale geschiedenis: het behouden huis van Nova
Zembla. Relaties tussen de naam van het winterkwartier en de titel van de novelle
heb ik niet kunnen ontdekken. Opvallend blijft - en daardoor prikkelend - dat het
hier ongewone ‘behouden’ is gekozen i.p.v. bijvoorbeeld ‘gespaarde’.

Spons in de bloedsomloop
Jacques Hamelink
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Het New Criticism
een herkeuringsrapport
P.H. van Huizen
Ruim gedefinieerd, als het geheel van de angelsaksische theorieën en methodes
gebaseerd op het vroege werk van Eliot en Richards, is het New Criticism zo
langzamerhand al weer veertig jaar in de wereld, een feit waarmee de bedenker van
de naam indertijd geen rekening lijkt te hebben gehouden. Als dus in het Nederland
van 1962 duidelijk aan het New Criticism verwante principes zoals ‘aandacht voor
de vorm’ en ‘behandeling van de tekst’ (zie Merlyn I/1) een nieuw geluid betekenen,
is het bestaan van een zekere achterstand moeilijk te ontkennen. Zo'n achterstand
heeft intussen zijn voordelen: wie nu auto's gaat bouwen hoeft niet meer te
experimenteren met Spijkers of T Fords. Op dezelfde manier kan men in de kritiek
profiteren van wat elders met bepaalde middelen werd bereikt, en van de daarbij
gemaakte fouten. Dat hierbij voorzichtig te werk moet worden gegaan spreekt vanzelf.
Voor een deel stellen de letterkundes van verschillende perioden en verschillende
landen hun specifieke problemen, die om eigen antwoorden vragen. Ook het New
Criticism ontstond in verband met de behoeftes van het ogenblik, waarbij men maar
hoeft te denken aan de nauwe band tussen het creatieve en het kritische werk van
T.S. Eliot. Aan de andere kant is het onnodig dit relativisme te overdrijven. Hiervoor
zijn de kwesties, die binnen het New Criticism aan de orde komen te algemeen van
aard, en vertegenwoordigt deze richting te duidelijk een fase in een discussie over
literaire kritiek die, soms ordelijk, soms grillig, in de westerse wereld aan de gang
is sinds de dagen van Plato en Aristoteles. Waarmee niet meer gezegd wil zijn dan
dat er met het Engeland en Amerika van onze eigen eeuw nog wel te praten valt.
Volgens de gekozen, ruime definitie bestrijkt het New Criticism een breed kritisch
terrein, met allerlei ontwikkelingen en vertakkingen. Gesticht op een fundament, dat
niet vrij is van gevaarlijke spanningen -
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de op wezenlijke punten uiteenlopende ideeën van Eliot en Richards - leidt het in
Engeland o.a. tot het onderzoek van ‘ambiguity’ of meerduidigheid bij Empson, tot
de studie van beeldspraakpatronen bij G. Wilson Knight en tot het element van close
reading in de verder grotendeels moralistisch georiënteerde kritiek van Leavis en
‘Scrutiny’. Het aanzien van een ‘school’ met min of meer samenhangende beginselen
krijgt het New Criticism pas in Amerika, waar het door critici als John Crowe Ransom,
Allen Tate, Cleanth Brooks en Robert Penn Warren op de universiteiten wordt
geïntroduceerd en er langzamerhand een dominerende positie gaat innemen. Het is
dus niet eenvoudig om in kort bestek een indruk te geven van de merites en
tekortkomingen van het New Criticism in al zijn aspecten. Daarom lijkt het me goed
om aansluiting te zoeken bij wat er aan kritiek op deze richting voorhanden is. Vooral
na 1950, toen het New Criticism zich bijna overal een soort kritisch monopolie had
verworven, zijn er stemmen opgegaan om te waarschuwen tegen de verblinding van
het succes, of om de vanzelfsprekendheid van dit monopolie in twijfel te trekken.
De reacties die ik hier wil bespreken zijn respectievelijk die van John Holloway in
‘The Charted Mirror’1, die van Helen Gardner in ‘The Business of Criticism’2 en die,
verspreid in het werk van de ‘Chicago Neo-Aristotelians’. Ze zijn in deze,
chronologische omgekeerde volgorde gegroepeerd, omdat ze op die manier een
geleidelijke penetratie van de vraagstukken mogelijk maken.
In ‘The Charted Mirror’ toont John Holloway zich een criticus, die in de sfeer van
het New Criticism is opgegroeid en zich tracht te emanciperen uit wat hij geleidelijk
ziet verstenen tot een ‘New Establishment’, waarin experiment en ondernemingslust
hebben plaatsgemaakt voor routine en schoolse naleving van doctrinaire beginselen.
Dat iets dergelijks gebeurt zodra een methode raakt ingeburgerd en op gezag wordt
overgenomen is te verwachten. Waar het om gaat is tot welke excessen en beperkingen
juist deze methode aanleiding heeft gegeven. De oorzaak van vele moeilijkheden
vindt Holloway in de heterogene afkomst van het New Criticism, die hierboven al
even werd aangeduid. Waar T.S. Eliot over het algemeen de nadruk legde op de
noodzaak literatuur te bestuderen als ‘what it is, and not another thing’ (misschien
de best mogelijke samenvatting van het New Criticism als geheel), was het Richards
die, vol optimisme over de mogelijkheden van de experi-

1
2

Londen, 1960
Oxford, 1959
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mentele wetenschap, probeerde om de studie van literatuur aan de normen van deze
wetenschap aan te passen. Wat hier de onmiddellijke consequenties van waren is
bekend: Richards ontzegde literatuur resoluut alle waarheidsgehalte als een
eigenschap, die streng voorbehouden moest blijven aan de wetenschap en kende haar
een zuiver psychologische functie toe als bevredigster van het grootst mogelijke
aantal psychische impulsen. Hoewel Richards' theorieën door de latere New Critics
zijn bestreden en gewijzigd, is er van deze wetenschappelijke erfenis nog wel iets
blijven hangen.
Een voor Richards zeer positief aspect van zijn definitie was dat literatuur bijna
onder laboratorium-condities kon worden bestudeerd: het werk liet zich analyseren
als een wetenschappelijk specimen volgens een kwantitatieve norm. Hoe groter het
aantal en de variëteit van de geintegreerde impulsen, des te beter het gedicht. In
ietwat gewijzigde vorm is dit denkbeeld nog steeds actief: als de cultus van
complexiteit om wille van zich zelf. Niemand zal ontkennen dat een mate van
complexheid eigen is aan belangrijke poëzie, maar het hanteren van complexiteit als
een zelfstandige norm heeft enkele gevaarlijke aspecten. Zo wijst Holloway erop,
dat een ongelimiteerd najagen van steeds ingewikkelder betekenissen en
dubbelzinnigheden het de dichter onmogelijk maakt om bepaalde betekenissen uit
te sluiten. Hoewel hij hier niet genoemd wordt is Empson op dit punt stellig de
grootste zondaar. Zolang het woordenboek hem steun geeft schrikt hij nog voor de
meest gezochte associaties niet terug, met het gevolg dat allerlei betekenissen worden
gesuggereerd die irrelevant zijn, omdat de context ze in geen enkel opzicht
rechtvaardigt. De voor de hand liggende oplossing van dit probleem is natuurlijk om
het gedicht zelf te laten bepalen hoe ver een dergelijke analyse mag gaan.
Een tweede gevaar van complexiteit als norm illustreert de genoemde spanning
tussen Eliot en Richards: het leidt tot een te mechanische discriminatie tussen
gedichten, die in verband met hun inhoud - de concrete situaties die zij definiëren in complexiteit verschillen. Een goed voorbeeld hiervan geeft Holloway in een
vergelijking tussen twee gedichten van Tennyson, beide handelend over de
herinnering. In ‘The Well-Wrought Urn’ geeft Brooks aan een van deze de voorkeur
als complexer en dus interessanter, hoewel dit verschil duidelijk verband houdt met
de afwijkende behandeling van het thema: in het ‘betere’ gedicht springt het
herinnerende verleden in het heden en overmeestert dit als het ware, in het andere
weigert de herinnering zich te laten herleven,
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wat een gevoel van machteloosheid en verlies suggereert. Kennelijk is hier de inhoud
van de gedichten bepalend voor de mate van complexiteit. Een dergelijke discriminatie
gaat dus regelrecht in tegen Eliot's stelling dat alle levenservaring met betrekking
tot zijn poëtische bruikbaarheid indifferent is, dat er geen bij uitstek ‘poëtisch’
materiaal bestaat.
Een ander deel van Richards' nalatenschap vertoont zich in een ernstiger tekort
van de neokritische methode: de betrekkelijke onmacht tegenover grotere werken,
die niet als gedichten of korte verhalen in hun geheel onder de microscoop kunnen
worden gelegd. Dit euvel blijft beperkt als men er zich van bewust is en zich
concentreert op fragmenten of details op grond van het idee dat de struktuur van het
geheel zich weerspiegelt in de locale organisatie. Erger is het als er, ondanks de
nadruk op de totaliteit van de poëtische ervaring en de onschendbaarheid van de
context, een stilzwijgend reductieproces wordt toegepast en een bepaald aspect zoals
beeldspraak of ‘thema’ wordt bestudeerd als in alle opzichten representatief voor het
gehele werk. Als voorbeeld van een dergelijke reductie citeert Holloway Wilson
Knight, die in zijn studie over Shakespeare's tragedies ‘The Wheel of Fire’ als
vanzelfsprekend de ‘imaginative similarities’ tussen toneelstukken herleidt tot ‘poetic
quality’ en deze dan weer tot ‘poetic symbolism or imagery’; dit alles natuurlijk als
reactie op de klassieke ‘plot’ en ‘character’ benadering van Bradley, maar daarom
niet minder beperkt.
Soms is, merkwaardig genoeg, de kreet ‘terug naar de taal’ de inleiding tot een
dergelijke reductie, zoals bij L.C. Knights, wanneer hij zich uitspreekt voor ‘an exact
and sensitive study of Shakespeare's language’. In wezen is dit een dooddoener: er
valt weinig aan Shakespeare's werk te bestuderen buiten de taal om waarin het
geschreven is. Maar dan geldt ook andersom, dat aandacht voor deze taal geen
aspecten als handeling of karakter van figuren kan buitensluiten. In de praktijk komt
het daar intussen wel vaak op neer, zodat het onderzoek dan al gauw selectief en
tendentieus wordt.
Na al deze bedenkingen zou men verwachten, dat Holloway het New Criticism
rijp vindt om opgedoekt te worden, maar dit is niet het geval. Volgens hem is het
eerder pas toe aan de puberteit: het zou een kritischer instelling moeten aannemen
tegenover zijn herkomst, en zich vooral niet laten intimideren door de machtige
Ricardiaanse vaderfiguur. Het komt er op neer, dat het New Criticism nog te weinig
van zichzelf heeft geëist. Het kan niet volstaan - zoals Tate eens propageerde
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- met de studie van ‘objectieve’ vormkenmerken met veronachtzaming van ‘inhoud’:
niemand dan de criticus kan deze inhoud, zoals hij in de taal concreet gestalte heeft
gekregen, behoorlijk baas worden. Het New Criticism moet bereid zijn de
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het hele gebied waarover de kritiek
gesteld is, zonder de heimelijke vrees dat literatuur toch ‘onwaar’ of ‘onnut’ zou
zijn, en zonder zich angstvallig vast te klampen aan de poëzie met opoffering van
het proza, omdat alleen het eerste de literatuur een voldoende eigen status zou
garanderen. En bij dit alles zal het kritisch moeten blijven staan tegenover de gebruikte
methodes, en die waar nodig herzien of aanvullen. We zullen zien, dat de Chicago
groep op dit punt dieper ingaat.
Is Holloway's kritiek duidelijk afkomstig van iemand, die zich binnen de neokritische
traditie voelt staan, in Helen Gardner is een critica aan het woord, die representatief
is voor een benadering die lange tijd door het New Criticism in het defensief is
gedrongen, namelijk de historische. Men hoeft maar naar de bronnen van het New
Criticism te kijken om te zien dat het vanaf zijn ontstaan een anti-historisch element
bevatte. In Eliot's ‘Tradition and the Individual Talent’ wordt gesproken van een
‘simultaneous existence’ van de werken uit het verleden, en in het experiment
beschreven in zijn ‘Practical Criticism’ biedt Richards zijn proefpersonen gedichten
aan die losgemaakt zijn uit iedere context, dus ook de historische. Hun oogmerken
waren hierbij verschillend: Eliot was kennelijk op roof uit om uit het verleden bijeen
te zamelen wat van belang was voor de moderne, en vooral zijn eigen, poëzie.
Richards was bij zijn experiment wel gedwongen om de herkomst van zijn gedichten
te verbergen, omdat hij de reacties op zijn materiaal niet wilde laten beïnvloeden
door het prestige van gevestigde namen. Bij geen van beiden is er dus nog sprake
van een theoretisch anti-historisch principe. Als dit langzamerhand ontstaat, is dit
niet zozeer een afwijzing van als een aanvulling op wat er met een historische
benadering gedaan kan worden. Dat er daarbij enkele harde noten gekraakt moesten
worden, vooral in Amerika, om de historici aan hun verstand te brengen dat deze
dimensie noodzakelijk was, spreekt vanzelf. Hoever de posities elkaar intussen
genaderd zijn en op welke punten er nog distantie is blijkt uit Helen Gardner's kritiek.
Helen Gardner verklaart het in de grond met de New Critics eens te zijn: het werk
zelf, en om zichzelf, is waar het uiteindelijk om gaat. Wat
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zij de New Critics kwalijk neemt is dat zij de historische aard van het werk negeren.
Zij pleit dus voor de noodzaak van een historische benadering en zelfs voor de
noodzaak om ook deze weer als historisch, dus relatief, te zien. Met historische
benadering bedoelt Helen Gardner echter niet, dat het werk causaal uit zijn historische
‘oorzaken’ te verklaren zou zijn, maar dat het in een historische context geplaatst
moet worden, omdat het dan pas zijn individualiteit ten volle kan bewijzen. Met
andere woorden, hoe meer we weten van een periode, hoe minder ‘period pieces’ er
blijken te zijn. In zekere zin is het werk dus door zijn historische context bepaald,
in zeker opzicht ontspringt het eraan. Met een dergelijke beperkte voorstelling van
historische bepaaldheid zijn de moderne New Critics het zeker niet oneens. Een van
hun beste theoretici, W.K. Wimsatt, geeft toe1, dat ‘historical causes enter in a
pronounced way into the very meaning of literary works’, al voegt hij er onmiddellijk
aan toe, dat ‘understanding is derived not only from historical documents but also
from our own living and thinking in the present’, want ‘we are bound to have a point
of view in literary criticism, and that point of view, though it may have been shaped
by a tradition, is bound to be our own’. En zij zouden ook Helen Gardner's idee van
de historische context liever verbreden tot wat Wellek en Warren in hun ‘Theory of
Literature’ definiëren als de ‘perspectivische’ opvatting van het historische bestaan
van een werk, niet bepaald door de tijd waarin het geschreven werd, maar zich
uitstrekkend tot het ogenblik van beschouwing in het heden.
Een echt meningsverschil dient zich pas aan als Helen Gardner nader ingaat op
de extra-historische dimensie van literatuur. Ze ziet dit aspect geconditioneerd door
het feit, dat we te doen hebben met het product van ‘another man's mind’, met ‘a
man speaking to man’. Naast de historische context stelt zij dus een andere genetische
context, de persoonlijke, en het blijkt wel dat zij het werk daar veel moeilijker aan
kan laten ontspringen dan aan de eerste. Wel verklaart ze ook hier, dat deze context
- biografische informatie, andere werken van dezelfde schrijver - eveneens dient om
de individualiteit van het werk te accentueren, maar tegelijkertijd geeft ze haar
afkeuring te kennen van neokritische termen als autonomie en onpersoonlijkheid,
die tenslotte niet anders doen dan deze afstand tussen het werk en zijn schrijver aan
te duiden. ‘A man speaking to men’: Helen Gardner wil de schrijver vooral als
‘mededeler’ van zijn waarheid en zijn visie, terwijl het New Criticism pas

1

In ‘The Verbal Icon’, evenals de andere vermeldingen van Wimsatt in dit artikel.
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genoegen neemt met een dichter, die naast ‘zegger’ ook ‘maker’ is, waarbij het
‘gemaakte’, wil het zelfstandig functioneren' ook als losstaand van deze maker moet
kunnen worden beschouwd.
Wat hier misschien nog een accentverschil lijkt heeft ingrijpende consequenties
ten aanzien van de werkzaamheid van de criticus. Door haar ‘genetische’ opvatting
van het werk kan Helen Gardner zich uitspreken voor de genetische kritiek die bij
herhaling door New Critics is veroordeeld als de ‘intentional fallacy’. Niet dat Helen
Gardner zich hier niet van bewust zou zijn, integendeel, zij verklaart zich ten volle
bereid om voor deze ‘ketterij’ door de New Critics geëxcommuniceerd te worden.
Voor haar staat vast dat ‘some conception governed (the poet's) creation’, en dat het
mogelijk is deze conceptie te herkennen en te gebruiken als de basis van het kritisch
onderzoek. Hier opnieuw op de onbruikbaarheid van een dergelijke intentie als norm
of uitgangspunt in te gaan lijkt me niet nodig. Wel heeft het zin om te benadrukken
dat met deze kwestie van autonomie, eerder dan met een negatief als anti-historisch
gedefinieerd element, de kern van de neokritische positie wordt geraakt. Dat hier de
wegen van Helen Gardner en de New Critics definitief uiteen gaan blijkt wel uit haar
verwerping van de door hen veel toegepaste methode van ‘explicatie’. Voor Helen
Gardner verlaagt de criticus zich hierdoor tot een oplosser van raadseltjes, een zoeker
naar betekenissen achter het werk. Als illustratie hiervan geeft zij voorbeelden van
het reductieproces, ook opgemerkt door Holloway, waardoor de betekenis van een
werk herleid wordt tot een daarin te ontdekken thema, symboliek of mythe. Dit is
op zichzelf een gerechtvaardigde terechtwijzing, maar voor een verwerping van
explicatie als methode toch onvoldoende. Explicatie is een noodzakelijke techniek
als het er om gaat een struktuur te ontdekken die impliciet in de organisatie van het
werk aanwezig is. Ook hier is het Wimsatt die de neokritische positie goed formuleert:
‘the process of explication tends strongly to be not merely the explication of the
explicit, but the explicitation of the implicit or the interpretation of the structural and
formal, the truth of the poem under its aspect of coherence.’ Dit proces van explicatie
blijft dan ook niet neutraal, los van een apart te formuleren oordeel, maar gaat hand
in hand met een evaluatie, vanwege de grote mate waarin deze ‘truth of coherence’
de waarde van het gedicht bepaalt.
In plaats van deze evaluatieve explicatie stelt Helen Gardner ‘elucidatie’ centraal.
Uitgaande van het gevoel dat het gedicht waarde heeft (de ‘primary critical act’)
probeert zij de intentie van de dichter te herken-
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nen en dan de lezer te helpen de door haar ervaren waarde ook te ontdekken door
het gedicht ‘in het juiste licht te stellen’: misverstanden uit de weg te ruimen en
dergelijke, waarmee de kritische arbeid is voltooid. Door verder te gaan zou men
raken aan ‘the area of aesthetic experience, which must, of its nature, be personal’,
en dit is ‘an area where the reader has the right to demand to be left alone with the
poem.’ De implicatie, dat zij er niet voor zouden terugdeinzen dit heiligdom te
betreden, kunnen de New Critics naast zich neerleggen. Het was Richards die, hoewel
hij geen aparte esthetische ervaring erkende, literatuur definieerde als een
communicatie van ervaring, en dus dit ervaringsgebied als het enige zag, waarbinnen
de betekenis en de waarde van een gedicht besproken konden worden. Sindsdien
hebben de New Critics ingezien, dat dit terrein, zoal niet een onaantastbaar heiligdom,
voor hun onderzoek al even ontoegankelijk is als de bedoeling van de schrijver, en
dat de waarde van het gedicht, al wordt deze subjectief ervaren, ‘verankerd’ ligt,
zoals Eliseo Vivas het uitdrukt1, in de gegeven struktuur van het gedicht als een
‘publiek object’ (Wimsatt). Dit maakt een kritische discussie over betekenis en waarde
mogelijk, terwijl Helen Gardner het gedicht voortijdig laat aanlanden in de subjectieve
sfeer, waarin al zulke discussies worden afgebroken.
Als Helen Gardner dus de New Critics verwijt, dat zij met al te veel
zelfverzekerdheid de ‘limits of criticism’ hebben overschreden, kunnen zij
antwoorden, dat Helen Gardner de grenzen van de kritiek dan ook onnodig vernauwt
en daarmee de klok terugzet tot zo ongeveer het punt waarop de New Critics het
terrein van de kritiek betraden: Helen Gardner vervalt in de ‘behulpzame’,
appreciatieve kritiek die de norm was vóór de twintiger jaren, een positie waarop
zich trouwens ook een vermoeide T.S. Eliot in zijn laatste periode heeft
teruggetrokken. Volgens deze opvatting is een waardebepaling langs kritische weg
iets riskants en overmoedigs: goede smaak is immers niet absoluut. Beter dus zich
niet te bemoeien met wat men niet kan appreciëren, en vooral ook niet met eigentijdse
kunst, maar zich te beperken tot dat, waarvan ‘the verdict of the ages’ de houdbaarheid
heeft bewezen. Dat zij, ondanks hun erkenning van de grilligheid van de literaire
smaak, het eigen oordeel prijsgeven aan wat door enkele generaties van andere lezers
en critici is of zal worden uitgemaakt, schijnt de aanhangers van deze voorzichtige
politiek niet te deren.
In de loop van deze bespreking blijkt de distantie tussen Helen Gardner

1

In ‘Creation and Discovery’.
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en de New Critics zich geleidelijk te hebben vergroot, waarbij de aloude strijdvraag
over een al of niet historische aanpak al spoedig leidde tot een fundamenteel
meningsverschil over de taak van de kritiek in het algemeen. Parallel hiermee zijn
de bedenkingen van Helen Gardner, voor mij althans, minder overtuigend geworden
om tenslotte plaats te maken voor bedenkingen tegen een positie, die de New Critics
maar één weg wil wijzen: de weg terug.
Een mogelijke stap voorwaarts wordt gepropageerd door de Chicago critics, die op
hun beurt door een reactie op het New Criticism een eigen positie opbouwden. In
hun publikaties, waarvan de belangrijkste zijn ‘Critics and Criticism, Ancient and
Modern’ onder het editorschap van R.S. Crane, en Crane's ‘The Languages of
Criticism and the Structure of Poetry’1, gaat de formulering van eigen denkbeelden
dan ook hand in hand met een bestrijding van neokritische ideeën. Omdat zij door
hun preoccupatie met structurele analyse gezien kunnen worden als een afsplitsing
van het New Criticism, en de onderlinge meningsverschillen dus als een soort
familietwist, komen zowel hun bezwaren als het geboden alternatief hier voor een
bespreking in aanmerking.
In ‘The Languages of Criticism and the Structure of Poetry’, dat de standpunten
van deze groep het meest overzichtelijk weergeeft, toont Crane aan, dat alle kritische
discussie voor een belangrijk deel wordt bepaald door de ‘taal’, het framework van
termen en regels, waarin zij wordt gevoerd. Gezien de variëteit van de bestaande
kritische ‘talen’, en de beperkte mate waarin met dit feit wordt rekening gehouden,
komt het herhaaldelijk voor dat critici, die elkaar denken tegen te spreken, in
werkelijkheid alleen maar langs elkaar heen praten. Niet dat Crane deze veelvuldigheid
van methodes als een bezwaar ziet, integendeel: literatuur is een veel te gecompliceerd
verschijnsel om zich door één enkele benadering te laten vangen. Men moet zich
alleen van dit ‘pluralisme’ bewust zijn, en zich van iedere methode afvragen welke
vragen over literatuur juist deze methode kan stellen en oplossen. Aan een dergelijk
onderzoek onderwerpt Crane ook het New Criticism.
Volgens Crane is het New Criticism in zijn verschillende facetten te kenschetsen
als een ‘semantische’ benadering van literatuur, hetgeen wil zeggen, dat zij gebaseerd
is op de definitie van literatuur als een bepaalde vorm van taalgebruik. Nu heeft alle
op een dergelijk vast uitgangspunt gefundeerde kritiek al dadelijk een aprioristisch
karakter: zij

1

Resp. Chicago, 1952 en Toronto, 1953.
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moet al haar verdere beginselen afleiden uit één algemeen principe, waardoor literatuur
in verband wordt gebracht met iets anders om er vervolgens van te worden
afgebakend. De gekozen analogie en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen zullen
dan onvermijdelijk de gehele verdere procedure blijven beheersen. Zo ook bij de
New Critics. Door hun semantische benadering zijn zij gedwongen alle kenmerken
van literatuur af te leiden uit overeenkomsten en verschillen met andere vormen van
taalgebruik. De verschillende nuances, die deze positie toelaat, weerspiegelen zich
in de voornaamste vertakkingen van het New Criticism. Wanneer literatuur volgens
een negatieve analogie wordt gedifferentieerd van haar tegenpool - meestal ‘logisch’
of ‘wetenschappelijk’ taalgebruik genoemd - kan zij zich daarvan onderscheiden
door de speciale manier waarop zij zich van de taal bedient of door de bijzondere
betekenis die zij in de taal uitdrukt. Het eerste leidt tot de vele pogingen om de
struktuur van poëzie te definiëren als ‘ambiguity’, ‘irony’ of ‘tension’, het tweede
tot het zoeken van die struktuur in een betekenis, die niet logisch parafraseerbaar is,
maar zich laat ‘interpreteren’ als de symbolische weergave van een zeker thema of
systeem van ‘moral patterns’. In beide gevallen is het onmogelijk om de structurele
eenheid, de vorm van een literair werk, anders te bespreken dan in termen van de
materiële elementen van taal en betekenis waaruit deze is opgebouwd. Dit is al
evenzeer het geval als de literatuur via een positieve analogie wordt gekoppeld aan
andere extra-logische vormen van ‘taal’ in de zin van symbolische expressie. In dit
geval wordt de poëtische struktuur herleid tot de Freudiaanse, Jungiaanse, of
mythische patronen, die erin te ontdekken zijn. De vele, goed geclassificeerde
voorbeelden die Crane geeft van de merkwaardige resultaten waartoe een en ander
kan leiden, zijn te vergelijken met die van Holloway en Helen Gardner. Het grote
belang van zijn expositie is, dat hij ook het verband aantoont tussen de resultaten en
de methode waar zij uit voortkomen.
Hoewel Crane erkent dat met verschillende van deze methoden in de praktijk ook
goede resultaten zijn bereikt, bepleit hij als aanvulling hierop de invoering van een
niet-aprioristische kritiek, op basis van het enige model dat hiervan bestaat, de
‘Poetica’ van Aristoteles. Hierdoor wordt de literatuur niet als geheel benaderd vanuit
één algemeen geldend grondbeginsel, maar kunnen langs inductieve weg de structurele
eigenschappen van ieder werk apart, en vervolgens van verschillende vormen van
literatuur, uit bestaande literaire produkten worden afgeleid. Aan Aristoteles ontleent
Crane, dat een literair werk alleen kenbaar is als
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een ‘sunolon’ of concreet geheel, dat zijn vorm dankt aan zijn ‘dunamis’ of ‘werking’.
Zo is het vermogen om te zien de ‘dunamis’ van het oog, en de katharsis die van de
tragedie, de functie die aan de opbouw van het geheel ten grondslag ligt. Hierbij
neemt Aristoteles als werkhypothese aan, dat alleen die verbale produkten zullen
worden beschouwd die ‘imitaties’ zijn van menselijke handelingen. Zo kan de
struktuur van ieder van deze produkten worden onderzocht door de specifieke
‘werking’ ervan op te sporen en dan na te gaan hoe deze de organisatie van de
constituerende elementen, zoals het voorwerp, de manier, en - pas in de laatste plaats
- het verbale medium van de imitatie bepaalt. Als belangrijkste element geldt het
eerste, de ‘mythos’, die meer is dan het abstraheerbare schema van gebeurtenissen,
dat wij kennen als intrigue of ‘plot’: het is de totale handeling zoals die concreet is
uitgebeeld, ‘form itself in its completest actuality’. Deze wordt door de lezer als een
sequens ervaren en moduleert progressief zijn reacties tot uiteindelijk het emotionele
effect bereikt wordt, dat de ‘werking’ is van het geheel. Naar het voorbeeld, dat
Aristoteles voor de tragedie van een dergelijke behandeling geeft, hebben de Chicago
critics analoge benaderingen uitgewerkt voor verschillende andere literaire vormen.
Bewust als ze zich zijn van de beperktheid van iedere kritische methode, zijn de
Chicago critics dat ook ten aanzien van hun eigen positie. Zij weten, dat zij bepaalde
en wezenlijke aspecten van literatuur buiten beschouwing zullen moeten laten, zoals
bijvoorbeeld de vraag naar de plaats van de literatuur in het moderne leven, die bij
de New Critics op de achtergrond een belangrijke rol speelt. Maar daarnaast voeren
zij aan, dat hun methode bij uitstek geschikt is om genuanceerd en nauwkeurig de
individuele struktuur van zeer verschillende literaire produkten te onderzoeken,
vooral van langere werken als romans en toneelstukken, waarmee de New Critics zo
veel moeite hebben. Belangrijk hierbij is hun nadruk op de leeservaring als een
sequens, en de aandacht die zij dus besteden aan het progressieve karakter van de
organisatie van een werk, tegenover de vaak nogal statische zienswijze van de New
Critics.
Zoals te verwachten viel is de groep van Crane op zijn beurt door de New Critics
onder vuur genomen. Zo wordt de Chicago critics verweten, dat hun methode gebouwd
is op een cirkelvormig proces: het werk wordt beoordeeld naar de mate waarin het
zich conformeert aan een effect, dat eerst in het werk zelf moet worden ontdekt. Dit
bezwaar ‘ondervangen’ de Chicago critics echter grotendeels door hun genre-
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theorie, volgens welke elk genre literatuur zijn eigen type effect heeft, waarvan bij
de beoordeling van individuele werken kan worden uitgegaan. Deze rigoureuze
afbakening van literatuur in genres is echter wel een van de minst aantrekkelijke
onderdelen van hun systeem. Afgezien hiervan biedt de formule vorm = werking =
emotioneel effect nog andere moeilijkheden. Zij betekent dat het gedicht wordt
gelijkgesteld met zijn resultaat, een al even onstabiele en ongrijpbare grootheid als
de bedoeling van de auteur. Bovendien wordt dit effect dan nog gedefinieerd als
‘pleasure produced by a play of emotions’, zodat de vorm van een gecompliceerd
gedicht als Yeats' ‘Sailing to Byzantium’ afgeleid zou moeten worden uit ‘a kind of
noble joy or exaltation’, zoals een van de Chicago critics het effect van dit gedicht
beschrijft, zij het dan ‘in the absence of a comprehensive analysis of the emotions’.
Zo blijkt een methode met de pretentie van uiterste zelfstandigheid tenslotte
aangewezen op de toekomst der psychologie.
Als samenvatting van de bezwaren tegen deze school kan gezegd worden, dat het
de Chicago critics grote moeite kost om hun methode zo ‘zuiver’ te houden als zij
wel zouden wensen, en dat de zuiverheid die zij zich ervan voorstellen eigenlijk een
handicap is tegenover een zo ‘onzuivere’ kunst als de literatuur. Door het literaire
werk uitsluitend te willen zien als een ‘maaksel’, en door te ontkennen dat het ook
een ‘zegsel’ is dat een betekenis in zich draagt, ontzeggen zij zichzelf de mogelijkheid
om door te dringen tot de kern van een verschijnsel, dat in wezen beide is. Wat Crane
de New Critics ook mag verwijten, dit beeld van de dichter als een zegger en een
maker, en van literatuur als ‘making through saying, and saying through making’
hebben zij nooit uit het oog verloren. En de kritiek die aan deze polariteit tracht te
ontsnappen zal waarschijnlijk spoedig merken, dat het dan niet bij één ontsnapping
blijft: wat zij probeert te vangen glipt door de mazen van het net.
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Querido's Achterberg
R.P. Meijer
‘Onlangs zijn de Verzamelde Gedichten van Gerrit Achterberg in een voor de dichter
(en de lezer) waardige vorm verschenen. Vraag uw boekverkoper naar deze 1000
bladzijden van de mooiste poëzie, die in onze tijd is ontstaan. Dundrukpapier, een
ballonlinnen band en een meesterlijke typografie maken het boek, dat ƒ29,50 kost,
extra om te hebben.’ Deze woorden zijn niet van mij, maar uit een advertentie van
de uitgever Querido, en ik citeer ze met ongeveinsde instemming (al vind ik ‘extra
om te hebben’ niet fraai uitgedrukt). Het boek ziet er inderdaad mooi uit, de vorm
is waardig zoals de advertentie zegt, en wat betreft de waardering van de inhoud ben
ik het ook al met Querido eens. Toch heb ik wel wat bezwaren tegen de vorm en de
inhoud van deze uitgave, tegen de vorm van de inhoud, om precies te zijn.
Tegen wie ik deze bezwaren moet richten, weet ik niet, want de uitgave blijft
merkwaardig anoniem. Dat is op zichzelf al een bezwaar, en het maakt ook een rare
indruk naast alle andere namen die het colofon wel geeft: er wordt ons deftig
medegedeeld dat de typografie ‘ten huize van de uitgeefster ontworpen’ is, de naam
van de tekenaar van band en stofomslag wordt ons niet onthouden, zetter, drukker
en binder staan met naam en toenaam te boek, maar we komen er niet achter wie
verantwoordelijk is voor de inhoud. Men vindt dat niet belangrijk, men is verlegen,
of overbescheiden. De naam van de samensteller, verzorger, bezorger, of hoe ik hem
of haar noemen moet, blijft dus geheim, maar ook elke verantwoording van de wijze
van uitgeven ontbreekt. Dat is ongebruikelijk bij een verzamelde uitgave, en lastig,
want nu blijven er allerlei vragen ontbeantwoord. Zo ziet de lezer tot zijn verrassing
dat de titel Cryptogamen uit deze uitgave verdwenen is. Waarom? Achterberg heeft
zijn vier verzamelbundels allemaal onder die titel laten verschijnen, zodat het er op
leek dat hij zijn werk onder die ene noemer wilde laten lezen. Nu is die titel ineens
weg. Is dat Achterbergs intentie geweest,
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is hij zelf van die verzameltitel teruggekomen, of is dit ook ten huize van de uitgeefster
ontworpen? Het zou wel aardig zijn om het te weten en een woord ter verklaring was
wel op zijn plaats geweest.
Volgens het colofon, onze enige bron van inlichtingen dus, is deze uitgave een
herdruk van de bundels opgenomen in Cryptogamen, Oude Cryptogamen,
Cryptogamen III en Cryptogamen 4, plus Vergeetboek en drie ongebundelde
gedichten. Achter de woorden ‘herdruk van de bundels opgenomen in etc.’ schuilt
een probleempje met tegelijkertijd een poging tot oplossing. Er blijkt namelijk uit
dat deze uitgave niet zo maar een herdruk is van de vier verzamelbundels, en dat is
zeer terecht. De verzamelbundels waren van chronologisch standpunt een te erge
warboel om ze onveranderd te kunnen herdrukken. Bij elke verzamelde uitgave, en
in het biezonder in het geval van Achterberg, is het van betekenis om het werk in zo
strikt mogelijke chronologische volgorde aan de lezer te presenteren. Alleen dan kan
hij zich een beeld vormen van de ontwikkeling van dat werk. Er is nogal wat
geschreven over de eenvormigheid van Achterbergs poëzie, en over zijn ontwikkeling,
over de verschillende perioden, en over zijn lier met één snaar, maar verantwoorde
conclusies op dit punt zal men toch pas kunnen trekken als men het werk in
chronologische orde voor zich heeft. Querido (zeg ik nu maar) heeft een ietwat
eenvoudige poging gedaan om de chronologie van de vier verzamelbundels uit de
knoop te halen. Hij gaat uit van het verschijningsjaar van de oorspronkelijke bundels
en laat zijn indeling precies samenvallen met zijn bibliografie achterin het boek. Hij
heeft daarbij een storende fout uit de vroegere bibliografieën, die voor Sphinx 1945
in plaats van 1946 gaven, hersteld, maar is aan een enkele andere onnauwkeurigheid
niet ontkomen, want Energie is tenslotte een paar maanden eerder verschenen dan
Radar. Tot een consequente reconstructie van de chronologie is hij echter niet
gekomen, waardoor deze uitgave, met zijn betrouwbaar uiterlijk, toch weer
onbetrouwbaar wordt en de kansen op misverstanden aanzienlijk blijven.
Afvaart staat nu in elk geval op zijn plaats aan het begin, gevolgd door Eiland der
ziel, Dead end, Osmose en Thebe. Daarop volgen dan Morendo, Inertie en Sintels.
Nu is het vrij zeker dat deze laatste drie bundels samengesteld zijn uit gedichten die
over het algemeen ouder zijn dan Eiland der ziel etc. Jan Vermeulen schrijft in zijn
nawoord bij Morendo dat het de bedoeling was om met deze bundel een duidelijker
beeld te geven van Achterbergs evolutie tussen de jaren 1931 en 1939, ‘dus de
opvallende lacune tussen zijn eerste en tweede bundel enigszins
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aan te vullen, en anderzijds om de verzen die niet in Afvaart en zijn latere bundels
werden opgenomen, maar daarin chronologisch thuis horen, alsnog onder te brengen’.
Er staan dus twee soorten gedichten in Morendo: gedichten die ouder zijn dan die
van Eiland der ziel, en een aantal die uit dezelfde tijd zijn. Omdat er dus in Morendo
gedichten staan die al in Afvaart gebundeld hadden kunnen worden, zou ik Morendo
stellig tussen Afvaart en Eiland der ziel plaatsen, en niet, zoals nu gedaan is, na
Thebe. Hetzelfde geldt voor Inertie. De gedichten uit deze afdeling (een afzonderlijke
bundel is het nooit geweest) komen volgens mededeling van Achterberg na die van
Morendo, en verhuizen dus ook mee naar voren. De negen overgebleven gedichten
uit Sintels (de rest van de oorspronkelijke bundel Sintels is indertijd herdrukt in
Hoonte), sluiten daar weer bij aan, zodat de volgorde wordt: Afvaart, Morendo,
Inertie, Sintels, Eiland der ziel.
Met deze reconstructie zijn we in elk geval een stukje dichter bij de chronologische
waarheid dan met de volgorde waarin de bundels nu in de Verzamelde Gedichten
staan. Maar we zijn er nog niet, want nu zou Thebe gevolgd worden door Eurydice,
en ook dat klopt niet. De verwarring die hier ontstaan is, werd veroorzaakt door de
samenstelling van de bundel Existentie. Toen deze bundel in 1946 verscheen, bestond
hij uit twee delen, een deel Existentie, en een deel Zestien. Dat tweede deel was veel
ouder dan het eerste deel: de eerste vijf gedichten ervan hadden in mei 1939 al in het
tijdschrift Werk gestaan (en de eerste vier werden al in 1940 gebundeld in Dead end).
Bij de samenstelling van Cryptogamen III werd Existentie in twee delen gesplitst,
maar de afdelingen bleven bij elkaar staan. Ook in de Verzamelde Gedichten volgt
Zestien weer op Existentie, terwijl de juiste plaats voor Zestien op zijn minst zou zijn
tussen Thebe en Eurydice, en misschien zelfs meteen na Dead end.
Als men de indeling van de Verzamelde Gedichten op deze manier retoucheert, is
het probleem van de chronologie nog lang niet opgelost, zoals ik in De Gids van
december 1961 al eens heb laten zien. Er blijven dan nog allerlei groepjes gedichten
op verkeerde plaatsen staan. Ik noem bijv. het tweede gedeelte van de oorspronkelijke
bundel Sintels: de gedichten Watermolen, Watertoren, Melkknecht, Plateel, Zeiltocht
en Ziekenhuis. Ze staan nu verspreid in Hoonte, maar ze zijn veel ouder dan het
verschijningsjaar van Hoonte suggereert en zouden eigenlijk tussen Thebe en Eurydice
moeten staan. Daarmee komen we op een ander probleem, dat van de chronologische
verhouding in de bundels
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zelf. Achterbergs principe bij het samenstellen van zijn bundels was niet in de eerste
plaats chronologisch. ‘De gedichten werden min of meer chronologisch in de bundels
opgenomen’, heeft hij mij indertijd geschreven, en uit dat ‘min of meer’ blijkt wel
dat de chronologie voor hem niet van primair belang was. Hij was er meer in
geïnteresseerd om zijn bundels een zekere eenheid te geven en bij elkaar te zetten
wat volgens hem bij elkaar hoorde. Vandaar een bundel als Hoonte, met gedichten
die alle buiten de centrale thematiek vallen, een bundel als Stof, waarin de gedichten
met hun stofnamen alle onder één noemer staan, een bundel als Doornroosje, met
alleen sonnetten. Dit heeft er toe geleid dat een bundel soms samengesteld is uit
gedichten uit ver uiteenliggende perioden, en omgekeerd, dat gedichten uit eenzelfde
periode soms in ver uiteenliggende bundels zijn terechtgekomen. Als sterk staaltje
heb ik indertijd al genoemd de zes gedichten die in 1930 in De Gids stonden:
Zinnespel, Herboren en Sneeuw werden opgenomen in Afvaart (1931), Geheel den
dag in Osmose (1941), Waaien in Hoonte (1949) en het laatste, Zwaar en verschaald,
pas in de afdeling Inertie van Oude Cryptogamen (1951). Zes gedichten dus,
waarschijnlijk uit dezelfde tijd en verspreid over vier bundels en twintig jaar. In de
Vrije Bladen van 1930 (blz. 323-24) stonden drie gedichten: Verzen I, II en Vrouw.
Het eerste vindt men (als Woestijnstad) in Osmose, het tweede (als Verbeiden) in
Afvaart, het derde in Inertie. In Groot Nederland van 1930 (blz. 48-52) stonden er
tien, zes werden gebundeld in Afvaart, drie in Morendo, een in Sintels. En zo kan ik
doorgaan. Het is ook wel duidelijk dat Hoonte gedichten uit zeer verschillende
perioden bevat. Een paar voorbeelden nog: Waaien uit De Gids van 1930, Dronken
Nachtliedje uit De Stem van 1931, Vincent uit Criterium van 1940, Status nascendi
uit Centaur van 1946, Hoonte uit Criterium van 1947. We weten ook dat de Kwatrijnen
uit Osmose ouder zijn dan de andere gedichten uit die bundel en dat de gedichten
Moeder I en II, ook uit Osmose, nog weer ouder zijn en uit de Afvaart-tijd stammen.
Zo zouden we in de uitgave van Querido heel wat retouches kunnen aanbrengen,
maar het blijft lapwerk omdat onze inlichtingen op geen stukken na volledig zijn.
De enige oplossing is een nieuwe uitgave, maar dan strikt chronologisch. Dan kan
meteen aandacht besteed worden aan de zo belangrijke varianten, aan de opdrachten,
en aan de alleen in tijdschriften gepubliceerde gedichten. Dat zal een uitzoekerij van
belang worden en het zal wat geld kosten, maar aan Achterberg zijn we dat wel
verplicht.
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Boekbespreking
Scarecrow
John Crowe Ransom
Poems and Essays
Vintage Books, 1955
Zoals F.R. Leavis zich als ideale broedplaats van cultuur de ‘organic community’
voor ogen stelt, zo ontwierp enige jaren eerder de voorman van de Southern Critics,
John Crowe Ransom een neo-agrarische heilstaat als toevluchtsoord van de cultuur
tegenover de opdringende verstedelijking en industrialisatie. Hij was immers een
van de twaalf apostelen die in het symposion ‘I'll Take My Stand’ (1930) het geloof
in de tradities van het Zuiden aanbevalen als wapen tegen de kapitalistische, liberale,
mechanistische, kortom barbaarse en ‘on-amerikaanse’ stormloop uit het Noorden.
Cultuur, en met name de poëzie, kan niet gedijen in zo'n hektische, door machines
veroverde maatschappij. Beziet men achteraf de Twenties op hun literaire oogst, dan
lijkt het nogal los te lopen; zozeer zelfs dat men geneigd is de tegenovergestelde
uitspraak voor zijn rekening te nemen: hoe stormachtig de ontwikkeling in een
bepaalde maatschappij, des te hoger het literaire rendement. Het voortreffelijke boek
van Frederick J. Hoffman, ‘The 20's’ (in 1962 is in een Collier paperback een tweede
herziene druk verschenen) voert overvloedig bewijsmateriaal aan. Deze objectieve
vaststelling is niet in strijd met de opvatting van een aantal schrijvers, dat een hechte,
stabiele maatschappij de gunstigste voorwaarde voor hun ontplooiing vormt.
Ransom verkiest dus de gevestigde waarden, de rustige, besloten en autarkische
gemeenschap, daarbij gebruikmakend van wat een D.D.R.-criticus van de
bourgeois-beweging der New Critics, Robert Weimann, niet ten onrechte kort geleden
een ‘Zweckidylle’ noemde: in menig opzicht werd het erfgoed glanzend opgepoetst,
des te driftiger naarmate er meer twijfel rees over het bestaan van de zuidelijke mythe.
De mythe was eerder nodig dan juist. In ‘God Without Thunder’ (1930) nam Ransom
het op tegen de (natuur)wetenschap. Het was in die dagen een bekende strijdvraag
zoals nu o.a. in de Sowjet-Unie of er naast de
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expansieve wetenschap nog plaats was voor poëzie, religie, alpha-cultuur. Getuige
de discussie Snow-Leavis is het gerucht hierover nog niet helemaal verstomd. In
1925 had zich in Dayton, Tennessee het beroemde apenproces afgespeeld, dat als
inzet de vraag had of de Darwiniaanse evolutieleer op de openbare scholen mocht
worden onderwezen. Gegeven het feit, dat een in 1920 aangenomen wet uitdrukkelijk
het onderwijzen verbood van theorieën, strijdig met het bijbelse scheppingsverhaal,
stond de uitslag bij voorbaat vast. Het belang van het geding was gelegen in zijn
aanleiding tot een krachtmeting tussen de fundamentalisten enerzijds en de modernen
en ‘liberals’ anderzijds. In deze strijd stond Ransom aan de fundamentalistische kant.
Zijn conservatisme neigde zelfs tot restauratiezucht: de door de wetenschap uitgeholde
en geabstraheerde god moest weer zo konkreet mogelijk gemaakt worden. Moest
men hem al niet zien als een oude heer met een lange baard in een boom, dan toch
moest men hem op zijn minst zijn oudtestamentische donder terug geven: afrekening
met de modernistische halfzachtheid.
Daarnaast accentueert hij de tegenstelling tussen religie en wetenschap door te
suggereren dat de directe wijze waarop de wetenschap zijn objecten te lijf gaat te
vergelijken zou zijn met driftmatige aanpak, terwijl de omzichtige benadering die in
eredienst en religie troef is met een hoger ontwikkelde, gesublimeerde aanpak zou
corresponderen. Deze karikaturale vertekening is de sprong van een kat in
denkbeeldige nood. Richards had enige jaren tevoren, staande voor hetzelfde dilemma,
blijmoedig de ontwikkeling van de wetenschap als gegeven geaccepteerd, en daarnaast
een terrein afgebakend waarop de poëzie nog kon funktioneren: de taal der geleerden
zou primair aan het intellect appelleren, de poëzie zou zich eerder richten op de
gevoelens van de lezer en zijn ervaringsgebied verruimen en structureren. Bovendien
maakte hij dankbaar gebruik van de psychologie (en meer nog van de toekomst der
psychologie) in zijn literairtheoretische beschouwingen. Dit is in elk geval minder
krampachtig en onbevangener dan Ransom's beschouwing waarin niet veel meer
gebeurt dan dat een schrikbeeld vervangen wordt door een kunstmatig drogbeeld.
Veel new critics werken met een centraal kritisch begrip: Empson met ‘ambiguity’,
Brooks met ‘irony’, Ransom met het begrippenpaar ‘structure’ en ‘texture’. Hij
onderkent aan een gedicht twee aspekten, ten eerste het logisch geraamte, de
gedachtengang, het hoofdmotief, en ten tweede de op zichzelf irrelevante details, de
lokale beelden en metaforen
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waarmee de structuur wordt omkleed. In zijn opvatting gaat het in poëzie vooral om
de texture omdat de konkreetheid, de ‘particularity’ typisch het eigen terrein van de
poëzie vormt: het algemene, logische, generaliserende heeft ze gemeen met de
vermaledijde wetenschap. Zo komt hij ertoe de waarde van het beeld te beklemtonen,
en liefst van het volgehouden, uitgemolken beeld. Een gevolg hiervan is dat hij de
Metaphysical Poets met hun ‘extended conceit’ hoger aanslaat dan Shakespeare met
zijn kwikzilverig verwisselen van beeld.
Het laatste boek, Poems and Essays (1955) bevat nu naast enkele opstellen over
niet direct literair-kritische onderwerpen ook een paar essays waarin hij, nu eens
terloops en dan weer uitvoeriger, zijn opvattingen over de bestaanswijze van de
poëzie ontwikkelt. De belangrijkste vernieuwing is wel de overgang van het dualisme
structure-texture op een drievuldigheid die hij op verschillende manieren probeert
te omschrijven.
Al meteen op de eerste bladzij van het eerste opstel (uit 1952) spreekt hij even
over de drie dimensies van het gedicht: de ‘plot’, de ‘meters’ en de ‘poetic language’.
Nieuw is hier de metrische kategorie; het is ook niet toevallig dat het opstel zich in
hoofdzaak op de metrische kwaliteiten van de besproken poëzie concentreert. Deze
preoccupatie loopt als een rode draad door de bundel: Aristoteles wordt verweten
dat hij ritme en metrum wel onderkende maar er in zijn toch vrij gedetailleerde
poëtika geen emplooi voor had, en als hij met Cleanth Brooks over diens
Milton-uitgave op de vuist gaat, dan is het alweer over trimeters en tetrameters.
Kennelijk heeft Ransom zich in de periode van zijn leven waarin deze opstellen zijn
geschreven voornamelijk beziggehouden met het integreren van dit aspekt in zijn
poëzie-begrip.
Aan het slot van zijn bespreking van Brooks' Milton-editie ontvouwt hij opnieuw
zijn zojuist verworven inzicht dat het gedicht uit drieën bestaat: allereerst de ‘logical
form’, daarnaast, of liever daartegenover de ‘metaphors’, en tenslotte de ‘meters’,
m.a.w. ‘the poem assumes the form of a trinitarian existence’. Over de onderlinge
relatie van deze drie gegevens is hij nogal zuinig met zijn opmerkingen, en waar hij
uitvoerig is, wordt hij bepaald duister. Ik geef hem het woord:
‘I suggest that we think of a poem as constructing and realizing not one
poetic object, but three objects at once. (...) the most obvious one among
the three: the logical construct; the big presentable object which most gives
its own shape and extension
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to the whole poem; the object which best asserts its right in the world of
affairs, being the social and ethical one, wholly rational and reputable and
useful. Clearly this first object is the plot. (...) The words of the poem build
up this object easily when used in their simple denotative aspect. (...)
The second object is harder to find, and perhaps some persons cannot find
it. It is the big formless one which develops irresistably, though hardly
without technical consciousness on the author's part, all the time while the
public or logical object is being whipped into shape. It is a community of
objects rather than a single object; a little world of objects with new ones
constantly entering as chance allows. On the technical side, there is an
energy in the words that makes them unwilling to stop with mere
denolation, and a kind of lead given them by the poet which calls the
objects into being. And the objects peopling the little world are natural,
given, total, and inviolable. (...) Indeed, the little world is the imitation of
our ancient Paradise, when we inhabited it in innocence.
And now, within the same poem, we can pass from one world to another.
The first world is the hustling one we have to live in, and we want it to be
handsome as possible. The second world is the one we think we remember
to have come from, and we will not let it go.
There is but one big construct left in the poem, and it is entirely visible
and audible: the metered one, within which all the words of the poem
dutifully assume their places though they may be very busy at other things.
The rhythm of the meters envelops the two other objects, like an
atmosphere; it is a constraint and a blessing too. For it is sounding all the
time; it is a low-grade music making an elemental, cosmic, and eternal
object...’
Tot zover het geruis. De definitie van Ransom komt dus in het kort hierop neer: in
een gedicht stappen wij, begeleid door de muziek der sferen over van de wereld van
alledag naar het verloren paradijs. Dat is een poëtische gedachte. Ik heb lang op deze
passage zitten staren maar ben tot de slotsom gekomen dat het hier niet gaat om het
ter discussie stellen van een opvatting, maar om de weergave van wat Ransom bij
het lezen van poëzie ondergaat. Wij worden overreed om hem op zijn woord te
geloven: clearly..., easily..., surely, schouderklopjes en onuitge-
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sproken dreigementjes: some persons cannot find it... Men kan zeggen, hier klopt
het niet, en daar klopt het niet. Het tweede element wordt in één adem vormloos
genoemd en tot in details beschreven; er wordt gegoocheld met termen als wereld
en object, die soms samenvallen, soms uit elkaar zijn opgebouwd; het eindeloze
geluid duurt ook maar zolang als het gedicht. Maar het heeft weinig zin op al deze
hogere onzin in te gaan; laat staan hem te bestrijden. Men zou kunnen proberen de
ingrediënten van deze filosofische soep te achterhalen, en dan waarschijnlijk stoten
op schijfjes Plato, snufjes Mill, plakjes Kant, een kropje Schelling, en dat alles in
een keteltje protestantse theologie, maar ook dat zal weinig ophelderen: een gedicht
raakt nu eenmaal onafhankelijk van zijn grondstoffen. Er zit in deze passage meer
van motieven om poëzie te lezen, dan van een omschrijving van wat poëzie is. Een
verlangen naar een verloren paradijs, onvrede met de ‘hustling world we have to live
in’, dat zijn honorabele aandriften tot het lezen (of schrijven) van poëzie, maar met
een definitie heeft dit niets te maken. Wat Ransom ontbreekt is kennis van de
ontwikkeling der taalwetenschap en van de taalfilosofie; hij blijft jammerlijk
goochelen met scholastische termen en, door zijn laatste opstel een even konservatieve
nieuwlichter als hij zelf, Kant, op de voet te volgen, blijft hij pas op de plaats maken.
H.U. Jessurun d'Oliveira
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Verzwarende omstandigheid: schrijver
5 februari '64 - Vinkenoog is gisteren voor de rechter geweest, en vandaag kan men
in de ochtendbladen lezen wat er zoal gezegd is. Eerste conclusie: als de klant het
zo hebben wil, is De Volkskrant rustigweg onbehoorlijker dan De Telegraaf. Zijn
‘speciale verslaggever’ gebruikt natuurlijk initialen (voor de achternaam althans),
maar vermeldt met nadruk het boek Hoogseizoen, dat ter zitting genoemd werd. De
afkorting ‘Simon V.’ is daarmee pure huichelarij geworden.
Verder is het Volkskrant-verslag geschreven op de joelende toon, die wij gewend
zijn van journalisten met een wrok tegen de litteratuur en de litteratoren. Daar is even
weinig aan te doen als aan de psychologische moeilijkheden waarmee een onderkomen
kind te kampen heeft, dat geconfronteerd wordt met een normaal ontwikkeld.
Minder begrip kan ik opbrengen voor bepaalde uitspraken van rechter en officier
(althans als De Volkskrant hun woorden niet verdraaid heeft). Over de juridische en
medische aspecten, die ter sprake gekomen zijn, zal ik mij uiteraard niet uitlaten.
Het zou de heren juristen gesierd hebben als zij hetzelfde standpunt hadden ingenomen
ten opzichte van de litteratuur. Tenzij ze er van uitgaan dat iedereen daar wel over
oordelen kan.
De president, Mr. Romke de Waard, merkt onder meer op: ‘Misschien wat
ontnuchterd, hè, om te horen dat ook in de rauwe werkelijkheid van het leven materiaal
voor boeken te vinden zou zijn?’ Op het gebied van de verhouding
litteratuur-werkelijkheid (rauw, als dat beslist moet), luister ik liever naar Vinkenoog
dan naar deze president, die ook nog weet mee te delen dat de inhoud (de hele
inhoud?) van Hoogseizoen ‘door Uw kaart bij de politie wordt bevestigd’. Een nieuwe
bron voor litteraire critici, deze politie-archieven.
De opmerkingen van de president klinken pedant en betweterig, maar niet erger.
De officier, Mr. Vriesema, heeft zich echter uitgelaten op een manier die men niet
anders dan discriminerend kan noemen. Natuurlijk weet hij precies wat de werking
van de litteratuur op het publiek is (dat weten ze altijd allemaal, behalve de schrijvers):
een schadelijke. En dan meldt hij: ‘Hij (Vinkenoog) heeft de reacties afgegluurd en
is het gebruik (van marihuana) gaan propageren in zijn boeken. Hij is hierdoor een
schakel gaan vormen in de gedachtenwereld van anderen.’
Dat Vinkenoog romans schrijft, en dat romans niets ‘propageren’, ook die van
Vinkenoog niet, dat is te moeilijk. De officier ziet het in de gevaarlijke eenvoud zijns
gemoed zó: een verzwarende omstandigheid bij het marihuana-roken is dat Vinkenoog
schrijver is. Een standpunt dat de Volkskrant-verslaggever duidelijk met vreugde
deelt.
J.J.O.
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[Nummer 3]
Het gedicht als wereld
H.U. Jessurun d'Oliveira
I De uitrusting
Iedereen kent die glazen bollen waarin zich een huiveringwekkend idyllisch
sneeuwlandschap bevindt, een vriendelijk dorpje met een kerk, rood kerstlicht achter
ramen en galmgaten, een heel wereldje op sap. De kitsch druipt er van af en tot
overmaat van ellende kan men in een handomdraai zorgen voor een extra witte kerst,
een schouwspel dat - hoewel men het zelf teweeggebracht heeft - niet nalaat grote
sereniteit en vooral een gevoel van onontkoombaarheid in het leven te roepen.
De manier waarop mijn hersencellen estafette spelen wil dat ik deze grote stuiters
zo op gedichten vind lijken, dat ze er een beeld voor zijn geworden.
Ik bedoel dit. Men kan een gedicht zien als een geïsoleerde, beperkte hoeveelheid
woorden in een zodanige kombinatie, dat het bijzonder onwaarschijnlijk is deze
kombinatie toevallig elders aan te treffen. Achter dit unieke woordenkomplex ligt
een unieke wereld. Dit is natuurlijk geen definitie, want daarvoor is deze benadering
veel te slobberig - fait divers en roman passen er makkelijk bij in -, en te simplistisch.
Bovendien zit er eigenlijk een tautologie in: de genoemde wereld is het
woordenkomplex gezien onder zijn semantische aspekt. Maar waar het om draait is,
dat de woorden het uitzicht kunnen bieden op een nog niet bekende wereld, netzoals
het glas het sneeuwlandschap blootgeeft. Er blijft natuurlijk een levensgrote
voorwaarde te vervullen: dat men de woorden doorzichtig weet te maken. Of dat lukt
hangt van de kwaliteit van de tekst af en van die van de lezer. Schiet de laatste tekort,
dan kijkt hij tegen ondoorzichtig melkglas op, waar misschien vage kontoeren
opdoemen; hij blijft steken in een gevoelige doezel.
Goed, het is een beeld, en men doet er beter aan het weer snel te vergeten, want
zodra men meer punten van overeenkomst gaat zoeken
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bestaat het gevaar dat men ze vindt - kunst, met geweld!
Het ene gedicht geeft zich gemakkelijker gewonnen dan het andere; soms kost het
de grootste inspanning zich in het hermetisch duister van een futuristisch vers te
oriënteren, soms ook lijkt men met het blote oog uitzicht te hebben op een volstrekt
overzichtelijke wereld, afgezien dan van een klein hoekje, vanwaaruit tenslotte dat
hele nette wereldje uit zijn voegen getild wordt. Telkens staat de lezer voor de opgaaf
woorden om te zetten in wereld, het landschap van het gedicht te beramen, de tekst
doorzichtig te maken.
Vat men het gedicht als wereld op, dan is het mogelijk om aan de orde in het
gedicht een bewijs van het bestaan van zijn schepper te ontlenen: ‘Die geordende
veelheid, die doelgerichtheid gaat ons denken dwingen naar de eenheid van een
ordenenden Geest, die planmatig het universum heeft uitgebouwd, en het volgens
een vast plan bestuurt.’1
Naar het zich laat aanzien kan men beter uit ‘die geordende veelheid’ konkluderen
tot een bepaalde kwaliteit van het gedicht dan tot een hoedanigheid van zijn maker
- al moet worden toegegeven dat de godsbewijzen bewijskrachtiger zijn op het terrein
van gedicht en dichter dan op dat van wereld en schepper. Ook moet ik een
voorbehoud maken ten aanzien van het slot van de geciteerde alinea: in
literair-theologisch opzicht sta ik aan de kant van het deïsme. Aan het literaire werk
zijn zoveel convergerende verschijnselen te herkennen dat het wel uitgesloten moet
worden geacht dat het door generatio spontanea zou zijn ontstaan; ik kom er dus niet
onder uit te geloven dat een schepper er de hand in moet hebben gehad, maar
anderzijds kan ik niet zien, welke invloed deze schepper nog op zijn gedicht kan
uitoefenen als ik het in míjn hand heb. Het gedicht - eenmaal gemaakt - reilt en zeilt
op eigen kracht verder. De keerzijde van deze opvatting is, dat er voor ons lezers
niets anders opzit dan zonder bijstand van hogere machten zin te geven aan het
gedicht. Om het met god-in-funktie Jan Emmens te zeggen:
‘Een god bij mijn weten treedt niet in discussie’.

Uitspraken over poëzie die pretenderen te beschrijven en te verklaren, te analyseren
en te interpreteren worden m.i. beheerst door het waarheidsbeginsel. De graad van
moeilijkheid van een gedicht doet daarbij niet ter zake, al wordt de vraag naar de
juistheid van een interpretatie eerder gesteld bij een ‘duister’ vers dan bij een specimen
uit het oeuvre

1

Dr. P. Timp O.P. in De katholieke kerk I, p. 70.
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van laten we zeggen de dichters van het kleine geluk, die ook hun kleine tijd gehad
hebben. In zoverre is het vraagstuk van de geldigheid van de interpretatie sinds de
vijftiger jaren hier te lande akuut.
Hoe voor de hand liggend de stelling, dat duiding waar beoogt te zijn, ook lijkt,
toch is er vaak anders over gedacht. Onder degenen die zich voor de overtuigende
kracht van hun kritiek niet beroepen op de waarheid, maar op de mooiheid ervan,
neemt iemand als Oscar Wilde een vooraanstaande en opzienbarende plaats in. Het
literaire werk werd door hem beschouwd als een - welkome - aanleiding om zelf een
nieuw literair werk te maken op basis van zijn indrukken. Literatuurkritiek is ‘the
only civilised form of autobiography’, zegt hij in het opstel met de kenmerkende titel
‘The Critic As Artist’.
Deze manier van kritiek bedrijven (hoewel bij Wilde veelal amusant en malicieus)
voldoet daarom niet als kritiek, omdat het onderwerp verschoven is: niet het gedicht
ligt op de snijtafel, maar de eigenste ziel van de kritikus. De identiteit van beide
fenomenen is tot op heden onvoldoende aangetoond. Leautaud schreef bij wijze van
spreken over een toneelvoorstelling, in werkelijkheid had hij het over zijn ‘poezen’;
Oscar Wilde voegde een hoofdstuk toe aan zijn levensgeschiedenis, waarin het lezen
van een boek voorviel. Onderhoudend, waardevol, maar ten opzichte van het
‘besproken’ objekt middelpuntvliedend. De ingebouwde struktuur van zo'n bespreking
wordt niet bepaald door het gelezen boek, de bezochte voorstelling, maar door de
hebbelijkheden van de lezer, de toeschouwer, d.w.z.. voor ons lezers in de tweede
graad alleen van belang voorzover zo'n kritikus zelf ons belang inboezemt. Het gaat
hier dus om een literair genre, niet om een vorm van kritiek.
‘Bij de hedendaagse jongerenpoëzie is geen enkele interpretatie meer geldig’,
klaagt een oudere1. De denkfout springt in het oog: de geldigheid van een interpretatie
hangt niet af van de overzichtelijkheid of ondoorzichtigheid, hedendaagsheid of
alledaagsheid, van het gedicht, maar van methodologische afspraken waaraan men
zich al dan niet gehouden heeft. Te zeggen, dat verklaringen niet meer opgaan omdat
de te verklaren teksten misschien wat weerbarstiger zijn dan men gewend is, is even
bizar als het wegwerpen van de duimstok als de op te meten plank van een onbekende
houtsoort is. Geldigheid van de interpretatie is niet een eis die men aan een gedicht
stellen mag.
Overigens is de geciteerde uitspraak niets anders dan de witte vlag van iemand
die het opgegeven heeft, en die waarschijnlijk maar al te grif

1

Dr. Victor E. van Vriesland, Maatstaf dec./jan. 1958/59, p. 636.
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heeft aangenomen wat de schaarse kritische begeleiders van de Vijftigers hebben
gedekreteerd: dat men deze gedichten niet begrijpen mag, maar alleen aanvoelen, en
dat zij niet voor uitleg vatbaar zijn. Vestdijk heeft dit in zijn opstel over
Non-significatieve poezie afdoend bestreden.
Van een ‘begrijpverbod’ hoeft men zich niets aan te trekken als men niet wil. Het
zou bovendien nogal onnatuurlijk zijn aan woorden in een gedicht betekenis te
ontzeggen of ze te beschouwen als duidbaarheden waarmee men alle kanten opkan.
Gegeven het feit dat men in een gedicht conventionele tekens, letters, woorden,
aantreft, wordt men beperkt in zijn mogelijkheden van interpretatie. Sommige
inzichten in een gedicht zijn niet te rijmen met de tekst, of met een deel ervan. Hoe
groot de marge van meningsverschilook kan zijn, er is een punt waar meningen
omslaan in pure onberedeneerbare gok, in uitspraken die even waar zijn of ze nu
betrekking hebben op een stuk steen, een takje, of op een zandhoop. ‘Ik wil niet
schrijven óver iets, geen verhaal, geen gekondenseerd gevoel, niet een woord als
vervoermiddel, maar een woord terug brengen tot zijn stoffelijkheid’, zegt Gerrit
Kouwenaar1. ‘Ik wil vandaan komen onder de abstraktie, dus de afstand tussen taal
en werkelijkheid zo miniem mogelijk te maken, en waar ze elkaar bijna raken, waar
ze elkaar ruiken, besnuffelen, begint dan de poëzie. Het gedicht als een ding.’ Bij
mijn weten zijn er nog nooit ruiten ingesmeten met gedichten. Wat Kouwenaar
waarschijnlijk bedoelt is, dat hij ernaar streeft abstrakte woorden te vervangen door
konkrete woorden, d.w.z. door woorden die konkrete dingen betekenen, of ook aan
abstrakta eigenschappen toe te kennen van stoffelijke dingen:
de wereld een woedende transportarbeider
(....)
matrozen die hun smetten met krijt bezweren
en hun bajonetten wetten op afgunst

De woorden blijven er niet minder abstraktheden om: ook het woord konkreet is
abstrakt. Hiermee wil ik Kouwenaar zijn theorie niet afnemen; laat hem die maar
houden als hij die nodig heeft om zijn poëzie te schragen. De een heeft een bepaalde
geur om zich nodig, iemand anders kan alleen tussen acht en negen uur 's ochtends
schrijven, en zo zal Kouwenaar zijn formule ‘het gedicht als een ding’ niet kunnen

1

Piet Calis, Gesprekken met dichters, p. 93.
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missen als uitdrukking van zijn doelstelling en generator van inspiratie. Zowel de
opvatting van Van Vriesland als die van Kouwenaar is onhoudbaar: de eerste ontkent
het bestaan van betekeniskernen, de tweede belijdt een scheppingsfilosofie waarin
al evenzeer het verwijzingskarakter van woorden ontkend wordt of op zijn minst
veronachtzaamd.
Het is geen zeldzaamheid, dat men achteraf niet meer precies weet te rekonstrueren
hoe men tot een bepaalde verklaring van een gedicht is komen. Dat hoeft ook niet.
Intuïtie, affiniteiten, Fingerspitzengefühl spelen een hoofdrol bij de preparatie van
een analyse. Maar dit neemt niet weg, dat vervolgens de vondst met rationele
argumenten, ontleend aan de tekst, verdedigd moet kunnen worden, en het
vergemakkelijkt de kontrole als degeen die een interpretatie voorstelt meteen de
kaarten op tafel legt. Beroep op ingevingen is aan de magere kant.
Nu weet ik ook wel, dat een interpretatie vaak zo voor de hand ligt, dat expliciete
verdediging ervan toch wel overbodig aandoet. Ook zonder staving zal zij door ieder
als juist worden aanvaard. Wordt de interpreet echter nader aan de tand gevoeld, dan
zal hij alsnog zijn argumenten moeten leveren, op hem blijft de bewijslast rusten.
Steun van het evidentiegevoel is nooit weg, maar bewijst op zichzelf nog niets;
meestal is er trouwens nog wel een minder op het gevoel werkende argumentatie te
vinden.
Een engels jurist hield eens in Amsterdam een lezing voor nederlandse studenten.
Zijn toespraak werd op de band opgenomen en een student in de engelse taal die van
het onderwerp in kwestie geen benul had, haalde de lezing weer van de band. Toen
ik de transkriptie onder ogen kreeg, (ik had de lezing niet bijgewoond, en was dus
volkomen op de mij voorgelegde tekst aangewezen), viel ik over een detail waarvan
ik het gevoel had, dat de engelsman dit zo niet gezegd kon hebben. Ik las: ‘... the
french W.C.A. justice...’. Ik kende deze afkorting W.C.A. niet, en probeerde hem te
verifiëren, zonder echter iets te vinden. Dit versterkte mijn argwaan. Wat er stond
was dus waarschijnlijk onjuist, maar wat was er nu wél gezegd? Om een lang verhaal
kort te maken, min of meer bij ingeving kwam ik erop, dat de engelsman gesproken
moest hebben over ‘...the french huissier de justice ...’, de franse gerechtsdeurwaarder.
Wat de engelse jurist gezegd had was op twee manieren voor mij versluierd: in de
eerste plaats door zijn kennelijk abominabele uitspraak van de franse taal, in de
tweede plaats door de fout van de transkribent, die wat hij beluisterde als oewie in
een moment van verstandsverbijstering had weergegeven met de letter W, waartegen
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de engelsman double U zegt.
Is belabberde uitspraak door een engelsman van de franse taal iets waarmee men
te allen tijde rekening moet houden, de black-out van de student in het engels was
voor mij althans volkomen onverwacht. Niettemin blijf ik heilig geloven in mijn
‘huissier’ interpretatie, waarvoor bovendien sterke kontekstuele argumenten pleitten
die ik hier niet kan weergeven. Natuurlijk kan men dit ook omkeren en zeggen, dat
de interpretatie tot stand kwam op grond van bekendheid met de juridische ambiance
van de lezing, die om te beginnen al verantwoordelijk was voor de twijfel die aanzijn
aan het probleem gaf.
In het zojuist genoemde geval bestond er onder de deskundigen overeenstemming
over de korrektheid van de vondst, maar ook zo'n overeenstemming is opzichzelf
weer niet voldoende. Meeste stemmen gelden geldt op dit terrein niet in zo sterke
mate als bij demokratische besluitvorming de regel is. Ik heb eens een kleine enquête
in mijn omgeving gehouden over de betekenis van een krantenkop. Op de
vrouwenpagina van een weekblad stond een artikel onder de titel R O O D G E H A K T .
Het merendeel van de ondervraagden twijfelde niet of het had betrekking op een
nieuwe mode in damesschoeisel, wat niet wegnam dat het artikel ging over met
sulphiet kunstmatig en wederrechtelijk bijgekleurd gehakt, waartegen de huisvrouwen
gewaarschuwd werden. Laat ik erbij vermelden dat mijn steekproef onder mannen
gehouden werd, konklusies aan de lezer! Men kan zich verbazen over dit voorbeeld,
omdat de meerderheid van de ondervraagden de meest ingewikkelde opvatting
toegedaan was (rood gehakt naar analogie van hoog gehakt e.d.); de teneur van mijn
opmerking is alleen, nog eens te melden dat men in zijn eentje gelijk en met zijn
allen ongelijk kan hebben.
Evidentie, medestanders (vaak in de gedaante van napraters), het zijn bijkomende
ondersteuningen van een interpretatie die geen zelfstandige waarde hebben. Maar
hoe kan een interpretatie dan wel beoordeeld worden op zijn bruikbaarheid? In een
stimulerend opstel ‘Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken’1
wijst J.J.A. Mooij erop, dat interpretaties de rol van hypothesen spelen, hypothesen
waarvan de toetsing in pregnante zin dáárom bijna onoverkomelijke moeilijkheden
oplevert, omdat men - eenmaal uitgaand van de autonomie van het literaire werk zichzelf beroofd heeft van de mogelijk-

1

Forum der Letteren, aug. 1963, p. 143 vlg.
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heid van extrapolatie, d.w.z. van toetsing door de hypothese te herformuleren voor
materiaal buiten dat waarvoor de hypothese aanvankelijk werd opgesteld, om
vervolgens te onderzoeken of voorspellingen, gebaseerd op deze hypothese, in het
nieuwe materiaal uitkomen. Ex hypothesi is er immers geen ‘ander materiaal’. Ook
is het niet erg aantrekkelijk om een deel van het materiaal van het literaire werk zelf
te reserveren om er later de proef op de som van de veronderstelling op te nemen.
Een verklaring van wat ik een unieke wereld, opgebouwd door een uniek
woordenkomplex heb genoemd, kan geen beroep doen op feiten buiten die wereld.
Alleen in de mate waarin men de stelling (door tegenstanders graag dogma genoemd)
van de autonomie van het literaire werk prijsgeeft, is het mogelijk buiten het literaire
werk aanwezige gegevens ter toetsing van de interpretatie aan te wenden. De
omschrijving van het literaire werk als een uniek en autonoom woordenuniversum
is, ik wil dat onmiddellijk erkennen, een omschrijving met een bedoeling, de bedoeling
namelijk polemisch stelling te nemen tegenover die theorieën die het literaire werk
opvatten als een feit in een (levens)geschiedenis. Het is voorlopig noodzakelijk het
accent te leggen op de zelfstandigheid van het literaire werk tegenover al die theorieën,
die het opvatten in het licht van zijn maatschappelijk nut of maatschappelijk kwaad,
(men zie nog eens wat de amsterdamse officier van justitie van Hoogseizoen weet
te zeggen), die er a priori eisen van eenvoud en helderheid aan stellen, die ervan
verlangen dat het overeenstemt met een historische, psychologische, sociologische
of noem maar op werkelijkheid, kortom al degenen die het literaire werk ondergeschikt
achten aan andere waarden.
Grif toegegeven, dat het literaire werk uit een aantal oogpunten ook minder uniek
is: het maakt deel uit van een aantal verzamelingen verschijnselen met een of meer
gelijke attributen: het is zonder twijfel een menselijke uiting, en heeft als zodanig in
elk geval potentieel een mededelingskarakter, het is een vorm van taalgebruik en
wordt dus tot op zekere hoogte beheerst door wetmatigheden inherent aan het gebruik
van taal, het is gerelateerd aan een periode van ontstaan, en dus te beschouwen als
historisch feit, het heeft met andere gedichten een bundel, een auteur, gemeen, wat
vergelijking zinvol maakt enz. Het grote bezwaar van al deze benaderingen is dit,
dat ze te kort doen aan de onherhaalbaarheid van de vorm waarin het werk
gepresenteerd wordt. Het zijn stuk voor stuk buitenliteraire benaderingen die hun
waarde (in eerste ronde) ontlenen aan het nut dat ze voor hun eigen tak van weten-
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schap opleveren.
Er is niets op tegen de wereld van het gedicht te vergelijken met de wereld om ons
heen in al zijn aspekten. Maar het is onjuist om aan een half woord onze wereld het
gedicht binnen te slepen. Het wonderlijke is, dat er in het gedicht geen brug opgehaald
wordt, of het is vastgelegd in de vorm. Alles ontrolt zich in een literair werk volgens
plan, wel niet als een in een volkomen gedetermineerd newtoniaans bestel, daar zorgt
de meerduidigheid en plasticiteit van de woordbetekenissen wel voor, maar toch, het
toelaten van elementen uit onze eigen wereld zonder dat de woorden daarom vragen
komt neer op geschiedvervalsing: vervalsing nl. van de interne historie van het
literaire werk, die niet terug te draaien of te korrigeren valt dan alleen op grond van
nieuwe gegevens die de tekst zou kunnen opleveren.
Nu de boel aan kant is, zet ik weer modderschoenen op het tapijt. Aan buitenliteraire
benaderingen ken ik een beperkte toetsende waarde toe, via de beoordeling van de
houdbaarheid van een literaire interpretatie. We hebben in Merlyn kennis kunnen
nemen van verschillende interpretaties van Lucebert's Visser van Ma Yuan. Kortweg
duid ik ze aan als de atoombom-interpretatie, de meteorologische interpretatie en de
schilderij-interpretatie. Tegen de eerste werd - men zal het zich herinneren ingebracht, dat er nog geen atoombomproeven in de Stille Oceaan genomen waren,
waarbij japanse vissers het slachtoffer werden, toen Lucebert het gedicht schreef.
Mede hierom ben ik geneigd de atoombominterpretatie te verwerpen. Let wel, het
historische argument is hier niet, dat de feiten zich anders zouden hebben toegedragen,
maar dat ze in onze werkelijkheid nog niet voorgevallen waren toen het gedicht
geschreven werd. Alleen met een beroep op extrasensorische perceptie, op proskopie,
kan men de relatie van het gedicht met de historische gebeurtenissen redden. Dat
lijkt me een al te illusionistische kunstgreep, waarbij nog komt het belangrijke feit
dat het gedicht met zoveel woorden verwijst naar een XIIIe eeuws chinees schilder,
terwijl de interpretatie XXe eeuwse japanse vissers in de boot neemt - de verschillen
zijn op deze afstand een bagatel blijkbaar. Hier schuilt het verzet van het gedicht zelf
tegen de atoombomexplosie. Het verzet mag gering schijnen, het is niet geringer dan
dat van het leven van Napoleon tegen de bekende fantastische visie van Pérès erop
in zijn ‘Comme quoi Napoléon n'a jamais existé’, waarin hij staande houdt dat
Napoleon een mythische zonneheld is. Aanvaardt men zijn grondslag van interpretatie,
dan is er weinig tegen in te brengen; toch zijn we ervan overtuigd met een waan-
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systeem te doen te hebben; Pérès schakelt namelijk simpelweg het aannemelijke
historische feit uit, dat Napoleon geleefd heeft, en buigt de konklusie uit alle indirekte
aanwijzingen voor zijn bestaan in een andere, symboliserende richting. Iets dergelijks
is er met de atoombomvisie aan de hand.
Door uitschakeling in beginsel van beroep op feiten buiten het literaire werk worden
we dus zonder meer op dit laatste teruggeworpen. Daarmee worden we ernstig
belemmerd in onze mogelijkheden om een interpretatie waar te maken, maar het is
beter te roeien met de riemen die we hebben dan ons voort te bewegen met behulp
van imaginaire buitenboordmotoren (over de uitzondering is gesproken).
Er is in de vorige eeuw veel werk gemaakt van het noodlottige onderscheid tussen
nomothese en idiografie, het verschil in methode tussen natuurwetenschappen en
geesteswetenschappen dat berust op verschil in object: de natuurwetenschappen die
zich bezighouden met in principe herhaalbare verschijnselen waarvoor men wetten
kan opstellen, de geesteswetenschappen met unieke, niet-herhaalbare verschijnselen
die zich alleen verklaren en beschrijven laten. Het interpreteren van gedichten hoort
duidelijk in deze tweede kategorie thuis.
Is het nu zo, dat een in laatste instantie kwantitatief verschil (dat, zoals we zagen
bovendien nog alleen bestaat onder een bepaalde belichting) tussen de objecten van
beide soorten wetenschap ook rechtstreeks leidt tot een kwalitatief verschil in methode,
met name in het laten vallen van de eis van objektiviteit in de geesteswetenschappen?
Daar is geen sprake van. Wel moet vastgesteld worden, wat de eis van objektiviteit
op het terrein van de interpretatie van het literaire werk in concreto inhoudt, en bij
de beantwoording van deze vraag is er vanzelfsprekend alle ruimte om
methodologische eisen in overeenstemming te brengen met de speciale aard van het
objekt. Zo kan ik mij moeilijk indenken hoe men op grond van de interpretatie van
gedicht a van een bepaalde schrijver zou kunnen komen tot een voorspelling over
de exakte inhoud van een later gedicht b van dezelfde auteur.
Laat ik vooropstellen dat de uniciteit van een objekt aan de objektiviteit niet in de
weg hoeft te staan: ook de butsen, krassen en deuken die een auto uniek maken, zijn
beschrijfbaar in objektieve termen, al gaat de ontdekking ervan door de eigenaar
vaak gepaard met subjektief gekleurde exclamaties. (Ik spreek hier nu niet van het
feit, dat wie bij zijn beschrijving van woorden gebruik maakt daardoor al unieke
eigenschappen in een kategorisch perspektief plaatst; dat geldt zowel voor emotio-
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nele als voor rationele beschrijvingen en valt nu eenmaal niet te verhelpen: het
beschrijven in aan de uniciteit van het beschrevene rechtdoende hapaxen vereist weer
een verklaring van de hapaxen.) Laat ik hier een passage citeren uit het boven
genoemde opstel van J.J.A. Mooij, waarin deze een aantal gezichtspunten formuleert,
waaronder een lezer een interpretatie aan de tand moet voelen:
‘...: een serieus onderzoek van de vraag, of een interpretatie inderdaad het
gehele werk begrijpelijk maakt en samenhang tussen de elementen ervan
schept; een zo kritisch mogelijke analyse van de argumentatie; een poging
om na te gaan of er ook argumenten zijn, die voor verwerping der
voorgestelde interpretatie pleiten. In dit kader zullen dan vragen als de
volgende behandeld kunnen, en moeten, worden: Voert het betoog wellicht
tot consequenties, die minder aanvaardbaar zijn? Kan de geldigheid der
argumenten worden betwijfeld, resp. hoe kunnen deze argumenten zo goed
mogelijk worden gefundeerd? Zijn er gegevens verduisterd, die tot andere
resultaten leiden?
Wil deze soepele vorm van toetsing mogelijk zijn (en het komt mij voor
dat dit een minimumeis is, die men wel moet stellen), dan dient nog aan
verschillende voorwaarden te zijn voldaan. Het moet duidelijk zijn wat de
hypothese inhoudt, die dus bij voorkeur expliciet moet worden
geformuleerd; het moet duidelijk zijn op welke gegevens de interpretator
zich beroept; en zijn argumenten moeten gesteld zijn in objectieve
cognitieve termen, die een zinvolle discussie mogelijk maken en
tegenargumenten niet bij voorbaat uitsluiten. Eerst onder deze
omstandigheden kan een interpretatie ook door anderen dan de interpretator
worden beoordeeld, bestreden en verdedigd. Het is niet nodig dat de
discussie tot ondubbelzinnig resultaat leidt. Er zullen vaak genoeg
dilemma's optreden, waarin geen uitsluitsel kan worden verkregen. In
dergelijke gevallen kan een subjectieve keuze aanvaardbaar zijn, indien
zij althans als zodanig uitdrukkelijk wordt gestipuleerd, en indien de
interpretator bereid is haar ongedaan te maken wanneer zij op objectieve
gronden niet blijkt te voldoen.’
Hoe moeilijk men aan sommige van deze richtlijnen1 ook zal kunnen voldoen, toch
komt het me voor dat de eisen hier niet overtrokken zijn.

1

Aan het adres van de lezer van een interpretatie, maar daarom ook aan dat van de interpreet.
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Een interpretatie die geheel en al volgens deze richtlijnen is opgebouwd (en die dan
nog wel niet zuiver waar mag heten maar er wel aanspraak op mag maken dat haar
fouten langs reglementaire weg verkregen zijn) zal men in Merlyn wel niet spoedig
aantreffen, maar wel zal de auteur ervan gevoelig zijn voor kritiek, gebaseerd op
tekortkomingen in het licht van bovengenoemde normen. Het draait immers
uiteindelijk om de pretentie waarmee een interpretatie gegeven wordt, en die pretentie
is doorgaans wetenschappelijk. Doorgaans, want het zal soms duidelijk zijn dat
opzettelijk de hand gelicht wordt met een of meer eisen der objektiviteit om
speelruimte te geven aan wat subjektiever gedachtegangen, en soms zal er weer
sprake zijn van een mengvorm.
Een niet-objektieve benadering van een literair werk is niet per se minder waard
dan een objektieve, maar wel stelt zij zich buiten het waarheidsbeginsel. Een
subjektieve reaktie speelt het spel niet mee, en kan ook niet dienen om er de objektieve
benadering mee te ontwrichten. Alleen in overdrachtelijke zin kan ervan gezegd
worden, dat zij ‘waar’ is. De vraag welke benadering ‘waarder’ is houdt bij
onvergelijkbaarheid van grootheden onzin in.

II D e e x p e d i t i e
Een van Luceberts meest fascinerende gedichten is

Tiran in ruste
ik haal de brug op
hef het hoofd naar mijn gevelsteen
geen snoepachtige guillotine gunt
gindse medusa de poreuze zoen des doods
en ik gun mijzelf slechts de allesverguldende slaapbol
na een omvangrijk werk vandaag voltooid
een oud en uitgediende nu bedien ik
bedien ik mijzelf met en gij raadt het nooit
hoe men fluistert om mijn duister buiten
waaruit ruist de geruchtmakende waterval
eeuwig luid in het stoffige oor van het dorp
meiden snakken naar mij gij wilt niet weten hoe
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ondanks alles kan ik mij nergens in vermeien
wreedheid is geen kwelgeest slechts een worm of made
geen wonder dat ik rade- en moedeloos sluip rond het verloren ding ook in dit gedicht

Als ik nu mijn beeld van het gedicht als wereld weer opvat, dan kunnen er, net als
ten aanzien van de wereld om ons heen, vragen gesteld worden over de plaats waar
we ons bevinden, de tijd waarin geleefd wordt, welke personen er zijn en hoe hun
onderlinge betrekkingen liggen. Hiermee is de lijst volstrekt niet uitgeput, maar wel
is het dit soort vragen, dat eigenlijk bij elk literair werk te stellen is. Het zou zelfs
zijn nut kunnen hebben deze en dergelijke vragen methodisch aan elk gedicht dat
men onder ogen krijgt voor te leggen; bij bevredigende beantwoording heeft men
dan al grote stukken in kaart gebracht. Dat is dus de topografie, de chronologie en
de rolbezetting in het gedicht; daarnaast kan men ook het onderzoek richten op het
perspektief dat de lezer opgelegd krijgt, de toon, en in het algemeen op alle stilistische
middelen waardoor de wereld van het gedicht gestalte krijgt.
Wanneer men zo'n vragenbatterij systematisch op een literair werk zou afvuren,
kan de schutter met goed fatsoen geen gewone, zij het nauwkeurige lezer meer heten:
de precieze lezer is niet per se gebonden aan een nauw omschreven methode. Stelt
men de eis van een strikte methode van lezen, dan wordt de figuur van de
kritikus-lezer als een normale, zij het wat vasthoudende lezer fiktief, en het is niet
onmogelijk, dat het geëerd publiek allang tot die overtuiging geraakt is. Nu vind ik
het in volgorde afwerken van een vragenlijst als algemene modus procedendi
allesbehalve aantrekkelijk, wat niet wegneemt dat het in een moeilijk toegankelijk
geval toch zijn nut kan hebben. De aandacht zal zich dan toch niet zozeer richten op
het geïsoleerde gedicht, maar vaker op problemen die in het algemeen in de poëzie
aan de orde te stellen zijn. Wanneer bepaalde vragen blijken steeds weer gesteld te
kunnen worden aan gedichten, loont het de moeite een zekere generalisering ervan
te beproeven.
In het konkrete geval van Tiran in ruste wordt de gezichtskring van de lezer bepaald
door wat de hoofdpersoon aan inlichtingen kwijt wil. Van begin tot eind is de ‘ik’
aan het woord, en al zijn we vrij het onze te denken over zijn mededelingen, andere
gegevens liggen buiten ons bereik. Met éen uitzondering: de titel. Hierin wordt op
ironische wijze de positie van de hoofdpersoon van buiten af beschreven, geobjekti-
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veerd. De auteur veroorlooft zich in de titel een loopje te nemen met de ‘ik’ door de
inkongruente aanduiding van diens hoedanigheden, waardoor de indruk gewekt wordt
dat we te maken zullen krijgen met een dreestrekkende dwingeland, een
gepensioneerde alleenheerser. Hier ontsnapt de lezer dus aan het perspektief van de
hoofdpersoon en krijgt hij de visie van de auteur voorgelegd. Theoretisch bestaat de
mogelijkheid dat beide perspektieven samenvallen, en dat het opschrift de goedkeuring
van de ‘ik’ wegdraagt, ja zelfs door hem geïnspireerd is, maar ik vind daarvoor toch
geen aanwijzingen in het gedrag van de tiran. De titel gaat ten koste van de
hoofdpersoon die zichzelf ernstig neemt.
Het resultaat van deze titel is, dat de lezer al meteen een zekere distantie ten
opzichte van de ‘ik’ aangewezen krijgt; de titel blokkeert eventuele neigingen tot
vereenzelviging met de hoofdfiguur. Deze blokkering komt ook op een andere manier
tot stand.
In de beide eerste regels lijkt het erop of er een man aan woord is, die laboreert
aan de hebbelijkheid van oude mensen en eenzamen om hun eigen handelingen te
begeleiden met de beschrijving of aankondiging ervan:
ik haal de brug op
hef het hoofd naar mijn gevelsteen

Daarna vallen voorlopig de handelingen weg, maar blijven de uitgesproken
overwegingen en overpeinzingen. Dit uitspreken blijkt even later niet in de wind te
gebeuren: telkens aan het eind van de tweede en derde strofe blijkt er een toegesproken
gij aanwezig te zijn, in meervoud misschien zelfs.
Het gedicht is dus opgebouwd als toespraak, waarbij op de twee genoemde plaatsen
de mogelijkheid van een antwoord, een tweespraak bezworen wordt door
veronderstellingen van de ik over geaardheid en gezindheid van zijn toehoorder(s):
gij raadt het nooit / gij wilt niet weten hoe

In hoeverre deze veronderstellingen gewettigd zijn blijft in het duister. De vraag doet
zich voor of hier niet eerder dan veronderstellingen van de tiran, diens houding
tegenover anderen, gezegd minderen, onderdanen, in het spel is; in dat geval wordt
hen het zwijgen opgelegd en zijn de veronderstellingen een konventionele manier
om hen duidelijk
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te maken dat zij niet mogen raden, dat zij niet mogen willen weten. Ik neem intussen
aan dat de toegesprokenen byzantinisch genoeg zullen zijn om keurig nee te knikken,
en nieuwsgierig genoeg om toch te willen weten waarop de tiran zinspeelt.
Kunnen we iets te weten komen over de identiteit van die gij? Een eenvoudige
handspiegel onthult deze al, dacht ik. De enige aanwijzing die ik kan vinden voor
de gelijkstelling van gij met de lezer is het uit de slotregel blijkende feit, dat de tiran
er kennis van draagt dat zijn werkelijkheid die van het gedicht is. Hij weet dat hij in
de glazen bol zit, en geeft ondubbelzinnig te kennen dat hij beseft een kreatuur te
zijn:
geen wonder dat ik rade- en moedeloos sluip rond het verloren ding ook in dit gedicht

Dat de tiran weet in een gedicht te leven, gekombineerd met het feit dat het niet tot
een dialoog komt, maakt het zeer waarschijnlijk dat gij de lezer is, te meer omdat de
verdere inhoud van het gedicht zich hier niet tegen verzet. Men zou nog even kunnen
denken dat ‘gindse medusa’ de aangesproken persoon zou zijn, maar daar staat juist
het ‘gindse’ aan in de weg omdat deze plaatsaanduiding haar zonder twijfel tot van
enige afstand waargenomen objekt terugbrengt. We kunnen deze afstand zelfs
aangeven: het is die tussen ophaalbrug en gevelsteen, een afstand die zich heel goed
leent voor het gebruik van het woordje ‘ginds’. Dat is op zich zelf natuurlijk geen
voldoende reden, maar er komt dan ook bij, dat het de medusa is, die op de gevelsteen
is afgebeeld.
Laat ik dit toelichten. De beide eerste regels bergen een soort beeldrijm in zich:
het ophalen van de brug is een beweging die parallel loopt met het omhoogkijken.
De ik staat afgesloten van de buitenwereld op het terrein van zijn buiten omdat dit
soort ophaalbruggen over de singel van een versterkte behuizing nu eenmaal alleen
van de binnenzijde bediend kunnen worden, en omdat het fysiek onmogelijk is om
dwars door het loopvlak van een opgehaalde brug te kijken. Tot zover de handelingen,
daarna begint de reflektie en wel bij wat aan de gevelsteen wordt waargenomen:
gindse medusa. Dit alles maakt de medusa ongeschikt als gesprekspartner.
Wat is deze medusa dan wel? Er bestaan heel nauwe betrekkingen tussen haar en
de tiran. Zij is afgebeeld op mijn gevelsteen van mijn duister buiten. Dit uitdrukkelijke
gebruik van het bezittelijk voornaamwoord wijst daar al op. Maar dat men haar
aantreft op de gevelsteen van het
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huis is doorslaggevend. Een gevelsteen dient immers als kenmerk voor het tuis en
zijn bewoners. Daarnaast kunnen zeker ook nog andere funkties in aanmerking
komen, zoals de magische van afscherming en verdediging (de grieken hadden er
zelfs speciale termen voor: apotropaion en prophylaktikon), en de dekoratieve funktie.
Historisch hebben deze laatste mischien aanvankelijk de hoofdrol gespeeld, maar
dit ‘post-guillotineuze’ tijdperk heeft deze gevelsteen toch in de allereerste plaats
symboolwaarde. Bij het bepalen van de inhoud van de symboliek kunnen dan de
evengenoemde aspekten alsnog aan bod komen.
Medusa is een van de drie Gorgonen, en wel de enige sterfelijke onder hen.
Vervolgens het verhaal was het een dame wier blikken wel niet doden konden, maar
toch verstenen. Grondige negentiende-eeuwse onderzoekers hebben geprobeerd haar
bestaan terug te voeren op een natuurverschijnsel: het onweer. In elk geval heeft
Perseus de opdracht gekregen haar te doden, wat hij met hulp van Pallas ook voor
elkaar gekregen heeft. Om haar niet te hoeven aankijken maakte hij gebruik van een
spiegel, toen hij de Gorgo met een sikkelachtig wapen, de harpè, decapiteerde. Het
gorgonenbloed scheen een goed geneesmiddel te zijn, een soort Pleegzuster Bloedwijn.
Perseus kreeg het hoofd als wapen, en later kwam het terecht in het schild van Pallas.
Delen van deze geschiedenis ziet men op vazen, munten en tempels afgebeeld. Men
onderscheidt wat vriendelijker koppen en kwaadaardige: deze laatste, door duitse
archeologen op onnavolgbare wijze aangeduid als Fratzenmaske, vindt men vaak
als gevelskulptuur.
In het gedicht treft men een anachronistische allusie aan de onthoofding van
Medusa:
geen snoepachtige guillotine gunt
gindse medusa de poreuze zoen des doods.

Adellijke hoofden als verrukkelijke bonbonnetjes! De valbijl als onverzadelijke
snoepster, het is een grandioze en opmerkelijke verbinding van twee gebieden, waar
de zoen des doods onmiddellijk bij aansluit.
Men kan uit deze passage verschillende dingen opmaken. In de eerste plaats, dat
de tiran - wiens overpeinzing hier begint - van het bestaan van de guillotine op de
hoogte is, en dus geen klassieke figuur kan zijn; dat wil uiteraard nog niet zeggen
dat hij een hedendaagse figuur is. Onderzoek men de rest van het gedicht op zulke
daterende woorden,
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(bv. slaapbol, snoepachtige, poreuze,) dan slaagt men er vrees ik niet in, de tijd
waarin de tiran leeft nauwkeuriger aan te geven dan ergens in de negentiende of
twintigste eeuw, en gegeven de positie die hij blijkens het gedicht inneemt is men
met de negentiende dichter bij de waarheid dan met onze eeuw.
In de tweede plaats kan men eruit afleiden, dat de gevelsteen niet alleen een
gorgonenkop, maar haar hele lichaam bevat: de valbijl doet zijn werk immers niet.
De poreuze zoen refereert zonder twijfel aan het feit dat medusa in steen is gehouwen,
en geeft zelfs een aanwijzing omtrent het soort steen: eerder zandsteen dan graniet.
Men mag de minder konkrete betekenis van ‘verzoening’ niet a priori uitschakelen.
Zonder nu juist medusa met Jezus gelijk te stellen, kan men toch best verdedigen,
dat ‘zoen des doods’ ook betekent de verzoening, de rust die de dood met zich
meebrengt. Dat past zelfs iets beter dan zoen-als-kus, hoewel daarin het
liefkozingsaspekt ook pakt.
Maar misschien het belangrijkste is het onschuldige woordje gunt, waaruit blijkt
hoe de tiran tegenover het fenomeen dood staat: allesbehalve afwijzend. Het is geen
ironische heilwens zoals men een vijand aandoet, maar welgemeende spijt dat medusa
niet uit haar lijden geholpen wordt. Zij wordt in al haar vreesaanjagendheid gezien
als een beklagenswaardige aan wie de zegen van de dood (nog) niet ten deel valt,
hoewel die - gegeven haar sterfelijkheid - tot de mogelijkheden behoort.
In het licht van het lot van medusa moet men de volgende regel bezien:
en ik gun mijzelf slechts de allesverguldende slaapbol

Hier geen beeldrijm zoals in de beide eerste regels, maar een ‘halfrijm’ naar de
inhoud: de tiran vergelijkt zijn positie met die van medusa en stelt vast dat de zijne
iets gunstiger ligt. Dat er een hoge mate van lotsverbondenheid tussen hen bestaat
toont ook het mijzelf. De implikatie van de regel is: ik help mijzelf niet uit mijn lijden
door zelfmoord te plegen, maar door een palliatief in te nemen en te blijven leven.
Beiden moeten wij in leven blijven, maar ik sta mijzelf ‘de allesverguldende slaapbol’,
de papaver, opium toe. De pil is niet verguld, maar verguldt het leven van de innemer,
maakt het mooier dan het in werkelijkheid is. Verder dan de vlucht in de vergetelheid
van de slaap of de roes wil de tiran niet gaan ter verlichting van zijn bestaan, maar
daarmee is hij net iets beter af dan medusa die dit middel ontbeert. Voor beiden is
de dood een verlossing.
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(Er bestaat een variant van dit gedicht, opgenomen in het al eerder vermelde
Maatstafnummer, p. 699/700. Daar luidt deze passage:
de snoepachtige guillotine gunt
gindse medusa de poreuse zoen des doods
en ik gun mijzelf de allesverguldende slaapbol

Ik ga nu niet in op de naar mijn mening ondergeschikte spellingswijziging poreuse
/ poreuze, maar vraag aandacht voor de verandering de / geen. Méduse guillotinée!
Zie je wel, de experimentelen schrijven maar wat. Het verschil tussen stellen en
ontkennen is voor hen een peuleschil, en, mag ik eraan toevoegen, voor hen niet
alleen. Een trivialiteit als uitgebreide alliteratie doet een regel in zijn tegendeel
verkeren. Schril effektbejag nietwaar? Nou en of. Als een dichter aan de vorm morrelt
verandert hij de inhoud, brengt hij een wijziging in de inhoud aan, dan verschuift de
vorm. Beide versies, hoewel elkaar vierkant tegensprekend zijn even waar, wat alleen
wil zeggen dat men de waarheidseis zo niet stellen kan. Het staat er, dus is het waar.
Wie hiervan niet uitgaat is vrees ik voor de poëzie verloren. Dichters liegen alsof
het gedrukt staat.)
na een omvangrijk werk vandaag voltooid

Na gedane arbeid is het goed rusten. Het lijkt een landelijke idylle, maar dat zou toch
een te optimistische kijk op het gebeuren zijn. Het ‘werk’ waarover gesproken wordt
is van lange duur geweest en pas ‘vandaag’ afgekomen. Al valt het niet met zekerheid
te zeggen, toch rijst het vermoeden dat hier gezinspeeld wordt op het levenswerk
van de tiran. Nu dit voltooid is haalt hij de brug op en trekt zich terug op zijn ‘duister
buiten’.
Men moet raden naar de aard van dit levenswerk, expliciete gegevens ontbreken,
maar het zal ongetwijfeld samenhangen met zijn status. Voorlopig houd ik het op
‘die tyranny’ bedrijven, het uitoefenen van een schrikbewind. De afgedankte
dwingeland heeft zich met een of meer vertrouwde hovelingen in ballingschap
begeven en oriënteert zich nu omtrent zijn nieuwe omstandigheden. In zijn
overwegingen nemen de dood en de zin van het bestaan een voorname plaats in. Zijn
onbeperkte heerschappij is voorbij, en hij zal nu zonder machtsuitoefening verder
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moeten leven. Hij denkt zich in hoe zijn bestaan zal verlopen. De hovelingen zijn
een zwijgend klankbord.
De ironie van de titel is inmiddels rijker geworden: niet alleen laat hij zien - door
toepassing van een term ontleend aan laten we zeggen de sfeer van bedienaren van
de vrije beroepen, op een oppermachtige eenling - dat een tiran in ruste een tiran af
is, maar bovendien blijkt het met die rust ook maar droevig gesteld. Het otium cum
dignitate wordt de tiran vergund bij de gratie van de dope, waarzonder zijn rust
illusoir zou zijn.
een oud en uitgediende nu bedien ik
bedien ik mijzelf met en gij raadt het nooit

In verschillende opzichten zijn dit opmerkelijke regels. In de eerste plaats door de
repetitie van ‘bedien ik’, in de tweede plaats door het opgegeven raadsel.
Het gebrek aan interpunktie vergunt het ons de regel ‘na een omvangrijk werk
vandaag voltooid’ mede te beschouwen als het begin van een nieuwe zin waarvan
‘bedien ik’ dan de persoonsvorm is: na een omvangrijk werk ... bedien ik. Het werk
is ‘vandaag voltooid’, vandaar dat ik nu ‘een oud en uitgediende’ ben. (Ik mis een
koppelteken na ‘oud’; zoals het er nu staat vraagt ‘oud’ om een zelfstandig naamwoord
dat er niet is. Wanneer er helemaal geen leestekens in het gedicht hadden gestaan,
zou deze wens niet gerezen zijn, maar nu er in de voorlaatste regel geschreven wordt
rade- en moede- konstateer ik een kleine inconsequentie.) Als het juist is, dat ‘nu’
bij het eerste deel van de regel hoort, kan dit eerste deel niet anders dan een bijstelling
bij de persoonsvorm en dus geen lijdend voorwerp zijn. Dat zou ook tamelijk
verrassend zijn in dit stadium, het uit het niets opduiken van een nieuwe figuur. Wel
impliceert deze opvatting van de relaties in deze regel, dat de zin onafgemaakt is.
De betrekkelijke voltooiing ervan vinden we in de laatste regel van de tweede strofe.
De herhaling daarin van ‘bedien ik’ heeft het bekende effekt van verrassing door
vertraging. De toehoorder wordt in spanning gebracht, en dat deze stijlfiguur hier
wordt gehanteerd betekent meteen dat er iets bijzonders aan de hand is. De toehoorder
krijgt dan ook een kluitje paradoxen in de schoot geworpen. Al meteen de paradox
dat iemand in één adem zegt uitgediend te zijn en te bedienen; en vervolgens de
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid dat een tiran over zichzelf spreekt in termen
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van dienstbaarheid. Is de tiran een verlicht despoot, dienaar van zijn volk? Dat lijkt
een te vriendelijke voorstelling van zaken. Eerder lijkt het mij dat de tiran zichzelf
een nuttige funktie toekent als dienaar van een noodzakelijk wereldbestel. Nu hij
deze funktie verloren heeft leeft hij alleen nog voor zichzelf, men kan ook zeggen
dat hij zichzelf een last geworden is. De verdubbeling ‘bedien ik’ werkt als spil voor
een chiastische gelijkstelling van ‘een oud en uitgediende’ met ‘hijzelf’. De onvrede
met zichzelf loopt als een grijze draad door het gedicht.
Heeft de tiran zijn toehoorders eerst in spanning gebracht, aan het eind van de
tweede strofe gaat hij over tot treiteren. Zijn uitdaging om te raden waarmee hij
zichzelf bedient is immers oratorisch; het kan hem geen snars schelen of ze het raden,
hij frustreert hun nieuwsgierigheid. Sukkels dat we zijn, we zullen er niet achter
komen op welke wijze de tiran zichzelf bedient. Let wel, het gaat hier over de manier
waarop hij zichzelf bedient, niet over de vraag waarvan hij zich bedient. Stilistisch
gesproken doet deze regel denken aan het bekende raadseltje over de naam van keizer
Karels hond: ‘en gij raadt het nooit’ treedt op als de omstandigheid waarnaar geraden
moet worden. Dat het opgegeven raadsel zelf zijn eigen antwoord is, komt hieruit
voort, dat er geen formele aanwijzingen te vinden zijn voor het afbreken van de zin.
(Men vergelijke de variant die de breuk aangeeft door een blokje wit:
een oud en uitgediende nu bedien ik
bedien ik mijzelf met
en gij raadt het nooit

Eenzelfde witte plek treft men aan aan het eind van de volgende strofe aan in de
variant:
meiden snakken naar mij

gij wilt niet weten hoe

Daar loopt de strofe overigens door, misschien tot het eind van het gedicht, en in elk
geval tot de regel
wreedheid is geen kwelgeest slechts een worm of made

De onzekerheid ontstaat omdat de twee laatste regels op de volgende pagina staan
afgedrukt.)
Een van de voor Luceberts poëzie kenmerkende stijlverschijnselen is dat wat ik in
een eerder opstel noemde de ‘dynamische syntaxis’: het op
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zodanige wijze groeperen van woorden en zinsdelen, dat ze zowel met het
voorafgaande als met het volgende verknoopt kunnen worden. In Tiran in ruste treedt
deze figuur bij herhaling op. Het zinnetje ‘... en gij raadt het nooit’ sluit aan zowel
bij ‘bedien ik mijzelf met’, als ‘hoe men fluistert om mijn duister buiten’. Het lezen
wordt hierdoor een springprocessie: onder het voortgaan merkt men dat men telkens
even terugmoet om een stukje tekst op te halen waarvan men aanvankelijk dacht het
definitief gepasseerd te zijn. De stijlfiguur der springprocessie is een van de vrijheden
die mogelijk geworden zijn door het ontbreken van leestekens. Ik wil niet volhouden
dat dit weglaten van leestekens altijd even zinvol is, en vaak kan men er alleen een
modieuze waarde aan toeschrijven, maar waar het de voorwaarde vormt voor het
maken van Echternacher kapriolen wordt dit procédé volledig gelegitimeerd door
zijn resultaat. Niet de chaos wordt ermee gediend, maar een verhoging van de
integratie in het gedicht. Door het weglaten van komma's en punten kan de dichter
zich veroorloven hele regels weg te laten, wat uit een oogpunt van ekonomie grote
voordelen oplevert.
In de derde strofe, die dus al in de tweede begint, breidt de tiran onze gezichtskring
uit door te spreken over de wereld buiten zijn domein. ‘en gij raadt het nooit’ krijgt
nu de nuance van ‘je hebt er geen idee van’.
De tiran koestert een souvereine minachting voor wat zijn (gewezen) onderdanen
over hem denken. Hij weet dat er over hem geen geringe roddel omgaat, maar het
regardeert hem niet. De fluisterpraat bereikt hem niet, maar buigt af tegen zijn
verblijfplaats, wordt afgeleid langs de slotgracht. Het fluisteren duidt ook op vrees
bij de dorpelingen, zij durven niet hardop spreken. Het buiten van de tiran is ‘duister’,
niet alleen brandt er geen licht en kan het avond zijn, maar bovendien versterkt dit
de sinistere sfeer waarin de tiran leeft. Het verwijst ook zijdelings weer naar de
vreesaanjagende gevelsteen, de medusa met de verstenende blik. De minachting van
de tiran spreekt ook mee in de manier waarop hij de dorpsmeisjes aanduidt, en in het
‘stoffige oor van het dorp’. De boerinnetjes zijn willige ‘meiden’, het kollektieve
oor moet gewassen worden. Tenslotte, maar hier wordt het voor sommige lezers
misschien wat spekulatief, kan men vaststellen, dat het dorp geografisch, maar ook
sociaal gesproken, lager ligt dan het buiten: ‘waterval’.
Tegenover het stiekeme gefluister van de dorpelingen plaatst de tiran het luide
ruisen van de waterval die in zijn huis ontspringt. Het geheel
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doet even denken aan het schoonspoelen van de Augiasstal.
De tiran is de oorsprong van de ook figuurlijk op te vatten waterval. Daartoe noopt
het ‘geruchtmakende’, opzienbarende en vervaarlijke, en de omstandigheid dat hij
rechtstreeks terechtkomt in het oor van de dorpsbewoners. Het water heeft een
zuiverende werking, en maakt eeuwig ‘leven’. Het is m.a.w. wel afkomstig van de
tiran, maar ook in zekere mate onafhankelijk van zijn activiteit. Hij heeft de waterval
voor eeuwig in beweging gezet, maar hoeft er verder niets meer aan te doen en ziet
werkeloos toe. Hierover straks meer.
In de slotstrofe heerst weer het isolement:
ondanks alles kan ik mij nergens in vermeien
wreedheid is geen kwelgeest slechts een worm of made
geen wonder dat ik rade- en moedeloos sluip rond het verloren ding ook in dit gedicht

Het taedium vitae, dat in de vorige strofe even doorbroken leek te zijn door de
wetenschap gevreesd en bemind te zijn en door de trots op de ‘eeuwig luide waterval’,
heeft weer bezit genomen van de tiran. Een mooi volksetymologisch binnenrijm
(meiden-vermeien) brengt hem weer terug naar het punt van uitgang. De ironie van
de titel wordt hier nog weer wat wranger: de tiran in ruste kan zich nergens in
vermeien, is radeloos en moedeloos. Zijn ongedurigheid is in openlijke strijd met de
titel in zijn oppervlakte betekenis.
Vanwaar die rusteloosheid? De reden wordt in de tweede regel gegeven: was
wreedheid nu nog maar een kwelgeest, dan kon de tiran zich nog wel vermaken,
maar nu deze ‘slechts een worm of made’ is, lukt dat niet. Een kwelgeest heeft
tenminste iets groots, een worm is maar een laag bij de grondse knager. De wreedheid
is een op de voorgrond tredende eigenschap van de tiran zelf, dezelfde eigenschap
als waarvoor medusa het symbool is. Nu de tiran zijn macht verloren heeft werkt
zijn wreedheid in het luchtledige, of op hemzelf. Dit aangevreten worden door kleine
beestjes is een langzaam doodgaan: ‘worm’ en ‘made’ wekken beide sterke associaties
met dood (en gewetenswroeging).
Door de kruisecho worden ‘worm’ en ‘made’ verbonden met ‘rade-’ en
‘moede-(loos)’, wat aannemelijk maakt dat de eersten verantwoordelijk zijn voor de
beide gemoedstoestanden, vooral nu dit ondersteund wordt door het redengevend
zinsverband ‘geen wonder’. De klankassociatie
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met vader- en moeder-loos is te vaag en ook naar zijn inhoud onvruchtbaar.
We zijn aan de verrassende slotregel toe:
loos sluip rond het verloren ding ook in dit gedicht

‘Loos’ wordt door zijn plaatsing aan het begin van de regel van woorddeel tot woord.
De ik is niet alleen radeloos en moedeloos, maar heel in het algemeen loos, leeg, hol.
Het beginwoord preludeert zo op ‘het verloren ding’, wat dat ook moge zijn. Wat is
het eigenlijk? (In de variant wordt het nader aangeduid als
... het verloren dode ding in dit gedicht

maar daaraan kunnen we zo maar niet de gevolgtrekking verbinden, dat ook in onze
versie dit ding dood zou zijn. De redenering per analogiam is op zichzelf even geldig
als die a contrario dat het ding in ons gedicht dus niet dood is. De weglating van het
woord is op zichzelf kleurloos, maakt noch de ene, noch de andere gedachtengang
waarschijnlijker.)
Het woord dat in dit gedicht misschien de wijdste strekking heeft is ook. Het geeft
bij implikatie aan, dat de tiran niet alleen in dit gedicht, maar ook in (de) andere
gedichten rondsluipt rond het verloren ding. In elk gedicht is het verloren ding
aanwezig, en sluipt de tiran telkens opnieuw aan het slot eromheen. Tiran en verloren
ding, dat zijn de konstante aanwezigheden in het gedicht. In elk gedicht raakt het
ding opnieuw zoek, liever gezegd, het wordt onbereikbaar, want men kan niet ergens
omheen lopen als men niet weet waar het ongeveer is. De tiran kent de plek, maar
kan er niet aan raken. Dat is de machteloosheid van de tiran in ruste.
Binnen deze grenzen is de lezer vrij tiran en ding op een andere laag te identificeren.
Mijn veronderstelling is, dat zij staan voor de dichter en wat hij onder woorden
probeert te brengen. De macht van de koningdichter schiet - naar aan het slot van
elk gedicht blijkt - tekort. Het volmaakte gedicht blijkt weer niet geschreven. Hij
blijft in gebreke ‘het ding’ in woorden te pakken, het blijft onschrijfbaar,
onaantastbaar.
De dichter beschrijft in dit gedicht zijn situatie buiten het gedicht, hij is schrijver
en beschrevene. Tiran in ruste is de epiloog op het schrijven van een ‘omvangrijk
werk vandaag voltooid’, het oeuvre, waaraan dezelfde onvolmaaktheid kleeft als aan
het gedicht dat deze onvolmaaktheid vaststelt. De uitgeschreven dichter zoekt
vergetelheid in de
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‘allesverguldende slaapbol’ en onsterfelijkheid in de ‘geruchtmakende waterval
eeuwig luid’. Dat ‘meiden’ naar zijn persoon snakken laat hem koud, hij heeft zichzelf
onbereikbaar gemaakt achter de ophaalbrug van het gedicht. In dit, zijn laatste werk
gebruikt hij zijn macht, zijn wreedheid, om zijn eigen positie vast te leggen; zo bedient
hij zichzelf. De lezer is de toegesproken getuige van deze laatste poging, die in zijn
ogen beter geslaagd is dan de dichter wel aanneemt in zijn verslagenheid. Maar dat
kan aan zijn stoffig oor liggen.
De onbelichte hoeken van het duister buiten zijn gaten in mijn interpretatie, maar
het was ook niet mijn bedoeling een complete Son et Lumiere-voorstelling te geven.
Meer dan een expeditie ter eerste verkenning van de topografie, de chronologie en
de rolbezetting binnen de wereld van het gedicht, was niet de opzet. (In het begin
neemt men bij zulke tochten altijd wat veel overbodige apparatuur en ballast mee en
laat men hoogst noodzakelijke dingen thuis.)
De chronologie. We leven ergens in de negentiende eeuw, waarschijnlijk. In de
eerste twee en in de laatste twee regels worden handelingen verricht en tegelijk
beschreven; wat daartussen ligt is een hardop denken van de tiran over zijn emeritaat.
De daarbij gebezigde tegenwoordige tijd heeft een andere funktie dan die van begin
en slot: het presens haalt de overpeinzingen over de toekomst dichterbij, en geeft er
een zekere duur aan, oneindigheid zelfs, wat volkomen in overeenstemming is met
het uitzien naar de verlossing van de dood.
De rolbezetting. Daarover valt na het hiervoor gezegde weinig meer op te merken.
De tiran en de gij zijn de enigen die ‘aufgeklärt’ zijn: zij bestaan binnen en buiten
het gedicht.
De topografie. Enerzijds het buiten met de gevelsteen, de singel, de brug, de
waterval en het dorp, anderzijds de dit alles relativerende en complicerende
plaatsaanduidingen van een andere orde: het verloren ding, in dit gedicht. Hiermee
wordt niet alleen het gedicht al vóor zijn slot teruggebracht tot gedicht, maar ook
neemt het daarmee zijn plaats in temidden van een reeks gedichten, een reeds werelden
ten opzichte waarvan de lezer een marginaal verschijnsel is. Het rechtstreekse gevolg
van het feit dat de tiran van de boom der kennis heeft gegeten is, dat de lezer vanuit
het laatste woord de ruimte buiten de wereld van het gedicht in wordt gelanceerd.
Wanneer hij scherp kijkt, kan hij zichzelf nog zien staan als een klein puntje, naast
dat andere kleine puntje, de tiran ...
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Secondenwijzer en uurwerk
Kees Fens
In het begin is de schrijver. Aan het eind komt de criticus. In het midden ligt het
boek, waarvan de eerste zich heeft verwijderd en dat de tweede tracht te benaderen.
De kritiek is het verslag van de benadering, een detective, zij het met een hogere
inzet dan de oplossing van een misdaad. De detective (de man) bestaat bij de gratie
van de misdadiger, hij maakt een theorie van de duistere praktijken van de ander,
zonder een ander risico dan dat zijn scherpzinnigheid en inlevingsvermogen tekort
schieten. Kritieken schrijven is een secundaire aangelegenheid; het schrijven over
kritiek en kritieken een tertiaire: het is het analyseren van analyses van schaakpartijen.
Ik wil dat graag vooropstellen, wanneer ik hier over de verhouding tussen dagbladen tijdschriftkritiek ga schrijven. De criticus behoeft niet de hem altijd aangewreven
rancune te ontkennen door in het openbaar zijn minderwaardigheid uit te spreken,
maar het is wel goed, dat de criticus zich nu en dan zijn positie scherp bewust maakt.
Het kan voorkómen, dat hij zich een heilige der laatste dagen gaat wanen, - het vele
schrijven over kritiek, critici, scholen van critici zou hem tot een dergelijke ijdele
waan kunnen brengen. In de aan de literaire kritiek gewijde aflevering van The Times
Literary Supplement van 26 juli 1963 staan nogal wat uitspraken die de figuur van
de criticus relativeren: Als een criticus omkijkt, ziet hij de schaduw van een eunuch;
voor een criticus is nog nooit een standbeeld opgericht en: een hoogst serieuze
literair-kritische verhandeling maakt minder kans op onsterfelijkheid dan het kleinste
vers. Nu is die onsterfelijkheid ook maar een romantische aangelegenheid
(tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar het korte hevige leven van de bestseller),
maar het begrip kan de criticus toch attenderen op de dienende kant van zijn functie:
hij moet, wil hij zijn werk goed doen, in de schaduw blijven.
Een tweede zaak moet vooropgesteld worden: ik heb gepoogd, in het
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volgende afstand te nemen tot mijn eigen werk als dagblad-criticus. Betrekkelijk is
die distantie natuurlijk wel: als ik het over literaire kritiek heb, spreek ik over de
kritiek die ik mezelf als ideaal voorstel en waaraan ik dus, naar eigen weten, niet
toekom. De buitenstaander kan werkelijkheid van het ideaal aftrekken en houd dan
het aantal procenten mislukking over.
Merlyn is o.m. opgericht uit onvrede over het niveau van de literaire kritiek in
dag- en weekblad. Men kan het hoogmoed vinden dat ik die constatering mede heb
ondertekend, nederigheid ook, al is het zeldzaam dat diagnose-steller en patiënt of
openbare aanklager en beschuldigde één en dezelfde persoon zijn. Toch meende ik,
het te moeten doen, uit liefde voor de literatuur en uit dagelijks of wekelijks besef
van de onvolkomenheid van eigen werk, onvolkomenheid mede veroorzaakt door
het eigen karakter van de dagbladkritiek. Met de constatering van het tekort in de
kritiek van dag- en weekblad stond Merlyn niet alleen. Er is en wordt altijd over die
kritiek geklaagd. De apert slechte gevallen kunnen we buiten beschouwing laten; die
worden trouwens door literair geinteresseerden niet gelezen, door anderen ook niet,
misschien door uitgevers die erop toezien of de flaptekst wel goed overgeschreven
is. Soms krijgen andere critici ze toevallig onder ogen; ze bemerken dan dat
fragmenten uit hun werk elders onder andere naam verschijnen. De klachten van de
geïnteresseerden betreffen altijd de betere gevalllen: de ene lezer wordt met de andere
geconfronteerd. De lezer van krantekritieken voelt zich altijd tekort gedaan, meestal
niet door wat er staat, maar door wat er niet staat. Hij heeft, als hij een goede lezer
is, een totale bespreking in zijn hoofd; de criticus geeft slechts een deel, en dat deel
bovendien vaak te weinig genuanceerd, de erin uitgesproken oordelen te weinig
gemotiveerd.
Nu kent de criticus die kritische lezer heel goed, als zijn bewaarduivel zelfs, want
die lezer is zijn geweten tijdens lezen en schrijven, samen met het te bespreken werk.
Naar twee kanten moet hij verantwoording afleggen voor zijn lectuur, hetgeen hem
wel wakker houdt maar nachtmerries niet uitsluit. Want hij kan aan de eisen door
beiden gesteld niet voldoen. De criticus ziet bij lezing en tijdens het schrijven van
zijn stuk talrijke mogelijkheden. Daaruit moet hij een keuze doen, en kiezen is in dit
geval altijd verliezen. Hij moet - soms belangrijke - facetten van het werk onbesproken
laten; hij zal bovendien meningen neer moeten schrijven die hij niet altijd kan
motiveren met citaten. En toch vormen citaten zijn enige bewijsmateriaal. De goede
criticus zal aan haast elk
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besproken werk schuldgevoelens overhouden. Laat ik een recent voorbeeld als
illustratie gebruiken: Vestdijks jongste roman Bericht uit het hiernamaals. De
geschiedenis van deze roman, de ‘plaats van handeling’, de personen zijn verre van
gewoon. Wil de criticus iets van het roman-verhaal zeggen, dan zal hij dus een
uitvoerige inleiding nodig hebben. Dan kan hij op het verhaal ingaan, en inmiddels
zal hij wel aan het maximum van zijn ruimte zijn. Een conclusie over het boek komt
er dan als aanhangsel bij, waarbij de enige motivering het eventuele gezag van die
criticus is. De criticus heeft in dit geval gekozen voor niet meer dan informatie aan
de lezer, informatie over - literair gezien - vrij gewone zaken: waar gaat het boek
over en wat is het voor een boek. Het zal duidelijk zijn, dat de criticus voor het
schrijven van dat stuk Bericht uit het hiernamaals ‘als roman’ niet nodig had. Had
hij een stemmenspel van dezelfde inhoud besproken, zijn bespreking zou nagenoeg
gelijk zijn uitgevallen. Over de compositie van de roman - het effect van het
‘Nawoord’ op de vier voorgaande hoofdstukken bijvoorbeeld - geen woord, over de
plaats van het boek tussen Vestdijks andere romans niets, over het taalgebruik geen
letter. Er is over de roman nog nauwelijks iets gezegd. Dat ziet de lezer, maar weet
de criticus ook verduiveld goed.
De ontevredenheid tijdens het schrijven bij de criticus kan soms katastrofaal
worden, als hij een week later zijn stuk gedrukt onder ogen krijgt. Dan ziet hij niet
alleen opnieuw de tekorten van de onbenutte mogelijkheden, maar ook van zijn
formuleringen, van de aanpak, de stijl. Intussen is hij vermoedelijk aan een nieuw
stuk bezig, en het zal hem moeite kosten, dat af te schrijven met als enig wankel
houvast zijn vorige kritiek. Vestdijk kon het zich permitteren als dagblad-criticus
muiterij tegen het etmaal te plegen. De meeste critici zullen echter voortdurend bij
zichzelf aan het muiten moeten slaan.
Nu kan men zeggen, dat ik de zaken te zwart voorstel. De kranten maken de indruk
dat er onbekommerd op los wordt gerecenseerd. Ik meen echter - en ik zal in die
ervaring toch wel niet alleen staan - dat een criticus een verre van zorgeloos leven
leidt. Want aan de hier al gesignaleerde hindernissen kunnen er nog enkele toegevoegd
worden. Het gaat er mij vanzelfsprekend niet om, hier de criticus tot een algemeen
voorwerp van beklag te maken. Als hij het allemaal zo ellendig vindt, kruipe hij maar
in een van de vele gaten van de arbeidsmarkt. Het is er mij alleen om te doen, een
beeld te geven van het werk van de criticus, om van de kunst van het onmogelijke
die hij beoefent straks te komen tot de kunst van het mogelijke - de kunst ook van
het nood-
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zakelijke - waartoe in een tijdschrift kans bestaat.
De dagblad-criticus is op vele wijzen gebonden. Allereerst aan de hem gegeven
ruimte. De tendens naar kortheid zet zich zelfs in de meer behoudende kranten door.
Kronieken als vóór de oorlog door Ter Braak geschreven zouden nu wegens hun
lengte een onmogelijkheid zijn (elke dagblad-criticus zal, welk literair-kritisch
standpunt hij ook inneemt, de jarenlange kronieken van Ter Braak een fenomenale
journalistieke prestatie moeten noemen). De kortheid wordt verklaard vanuit de
verandering in de leesgewoonten. Ik wil die constatering niet bestrijden, al kan men
wel stellen, dat de in literatuur geïnteresseerde graag de tijd neemt om meer dan
oppervlakkig geïnformeerd te worden. Bij die benadrukking van kortheid komt nog,
dat het belang van literaire kronieken door sommige hoofdredacteuren ontkend wordt.
Het gaat hun om het goede nieuwsverhaal. Ook een boek is voor hen nieuws, maar
alleen in die zin dat het verschijnen ervan gesignaleerd moet worden, gevolgd door
‘ja’ of ‘nee’ en bij gebrek aan morele bezwaren ‘amen’. Dat een roman naar thematiek
of vorm zeer belangrijk nieuws kan bevatten, nieuws met meer draagkracht dan het
snelvergeten nieuws van de voorpagina's, is voor sommigen moeilijk te begrijpen.
Men zou ééns in de tien jaar een boek op de voorpagina moeten laten bespreken.
Houdt men nu de nadruk op kortheid in gedachte en denkt men daarbij eraan, dat de
criticus door de anonieme lezer en door het werk voortdurend ter verantwoording
wordt opgeroepen, dan is het begrijpelijk dat sommige critici het erbij afleggen, zij
zwijgen of geloven het verder wel. Het verhaal wordt eentonig. De criticus verwordt
langzamerhand tot een vis op het droge. Toch moet op een nog andere beperking
gewezen worden: het tijdgebrek. Een criticus die een wekelijkse kroniek schrijft,
wordt geacht in één week: boeken te lezen, die te schiften, het te bespreken boek of
de boeken heel goed te lezen, na te denken over zijn artikel en dat artikel te schrijven.
Denkt men hierbij nog aan de hoeveelheid verschenen boeken, aan de als
vanzelfsprekend beschouwde situatie dat de criticus bij het werk van sommige auteurs
vroegere boeken nog eens naslaat, dan wordt zijn taak een bijna onmogelijke. Men
mag daarbij nog wel dit bedenken: het meeste dat de criticus onder ogen krijgt, is
half, een kwart of helemaal niets. Nu is er niets dodelijker dan het lezen van halfheden,
om over de lagere categorieën maar te zwijgen. Toch mag geen boek slachtoffer
worden van een soms tijdelijke aversie van lezen bij de criticus. Het zou een boeiende
aangelegenheid zijn een lijstje op te stelen van alle romans, verhalen- en dichtbundels
de laatste vijf-
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tien jaar verschenen en daaruit dan die titels te selecteren die houdbaar zijn gebleken.
De hoeveelheid kleurloze uren van vele critici laten zich dan raden. Alleen een
hardnekkig geloof in de gekende mogelijkheden van de literatuur behoeden de criticus
voor terugval in analfabetisme.
Het voortdurend tijdgebrek brengt mee, dat de dagblad-criticus zeer snel moet
kunnen werken: de klok verspringt niet van minuut naar minuut, maar van seconde
naar seconde. Juist vanwege de noodzakelijke snelheid zal de criticus over een
behoorlijk grote intuïtie moeten beschikken en daarop ook kunnen vertrouwen, en
dat zowel bij kiezen als schrijven. En hij is nog een bevoorrechte vergeleken bij de
toneel-critici die moeten werken met de stopwatch in hun hand.
Nog op een derde wijze is de dagblad-criticus gebonden: door de strikte actualiteit
van de totale productie der uitgeverijen. Dat betekent: belangrijke en onbelangrijke
boeken, werk van auteurs die hem liggen en die hem koud laten. Nu is de stelling
wel verdedigd dat de criticus alleen zijn voorkeuren dient te bespreken. Inderdaad
zal hij daarover het best en het meest diepgaand schrijven. Wellicht dat zijn
antipathieën hem ook inspireren. Oefent hij echter alleen het prijs- en breekwerk uit,
dan blijft een groot deel van de productie onbesproken. De zwaarste taak van de
criticus is dan ook het bespreken van wat ik zou willen noemen ‘lauwe boeken’, die
hij niet op apocalyptische wijze kan uitspuwen; alweer: hij mag boeken noch schrijver
slachtoffer laten worden van zijn lauwheid. Tot zover een poging tot
bestaansbeschrijving van de dagbladcriticus.
Nu stel ik tegenover de criticus van het dagblad die van het tijdschrift, en wel, men
zal die gezichtsvernauwing kunnen begrijpen, die van Merlyn. Vergeleken bij een
krant is Merlyn een rustoord. Naar ik hoop aan te tonen is het zelfs een noodzakelijk
rustoord. Gewetenswroeging door onvolledigheid kan de in Merlyn schrijvende
criticus niet krijgen. Een van de bestaansredenen van het blad is juist, dat het literaire
werk hier de volle aandacht krijgt. De tendens naar beknoptheid als in de dag- en
weekbladkritiek waar te nemen, zal een publikatiemogelijkheid als Merlyn steeds
meer wenselijk maken. Aan veel kritieken in dagen weekblad komt de literatuur te
kort. Nu is het vanzelfsprekend niet de taak van Merlyn, de journalistieke functie
van het dagblad over te nemen. Een van de zwakke plekken van de dagbladkritiek
is juist haar gebondenheid aan de actualiteit in strikte zin, hetgeen onder meer inhoudt:
het schiften van belangrijk en onbelangrijk, de ondankbaarste maar ook een van de
belangrijkste taken van de dagbladcriticus, die zich
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soms een puinruimer voelt. Merlyn behoeft van de door dag- en weekbladkritiek
terecht gesignaleerde mislukkingen nog niet eens uitgebreid de tekorten te beschrijven.
Hopeloze gevallen kunnen het best in de noodziekenhuizen van het dagblad worden
afgedaan. Bovendien: Merlyn ziet het niet als zijn taak, de literatuur van dag tot dag
te volgen, althans van dat volgen een verslag te geven. Niet uit minachting daarvoor,
maar omdat het voldoende elders geschiedt. Merlyn stapt in de journalistieke
actualiteit, wanneer belangrijke literaire werken of verschijnselen door de
beperktheden van de krant onvoldoende becritiseerd kunnen worden. Wie de productie
van dag tot dag volgt, zal toegeven dat in de lage landen de toppen vrij zeldzaam
zijn en vaak een seizoenlange expeditie nodig is om een verhoging van betekenis te
ontdekken.
Tegenover de actualiteit van het dagblad stelt het tijdschrift zijn eigen actualiteit.
Men kan het wellicht het best zo stellen: grote literatuur verliest haar actualiteit nooit;
ze kan door een intensieve benadering vanuit het ‘nu’ juist weer actueel worden,
waarbij vanzelfsprekend de aard van de benadering zoals die uit opstellen in Merlyn
blijkt, belangrijk is. Voor het schrijven van kritische opstellen in die eigen actuele
zin geniet de criticus alle voorrechten van het rusthuis. Hier kan een kritiek geheel
uitgewerkt verschijnen en voor de noodzakelijke motivering in citaten is alle plaats.
Bovendien: het tijdgebrek is minder stringent; een tijdschrift is een uurwerk, geen
secondenwijzer zoals het dagblad. Die ruimte aan tijd zal op de eerste plaats ten
goede komen aan het lezen van een tekst. Een dagbladcriticus zal een roman of
verhaal doorgaans maar één keer kunnen lezen. Het gevolg daarvan is, dat hij zelden
de verschillende onderdelen van een werk op elkaar kan betrekken, over de compositie
van een werk bijna nooit iets kan zeggen. Hij verkent een boek, maar heeft geen
gelegenheid op zijn snelle passen terug te komen. De tijdschrift-criticus heeft de
gelegenheid een geregelde pendeldienst te onderhouden. Daarbij heeft hij voldoende
tijd tot schrijven en tot na-lezen van eigen werk. (Dat de ruimte aan tijd bedriegelijk
kan zijn, zodat de criticus geen grenzen meer ziet, heb ik al enkele keren tot mijn
schande ervaren; trouwens: de krant verschijnt elke dag op tijd; Merlyn heeft het
echter al met de maanden te kwaad.) Belangrijk is, dat de criticus van het tijdschrift
zich inderdaad kan bepalen tot zijn voorkeuren. De lauwe uren van half-warme
werken, zoals de dagbladcriticus die kent, blijven hem bespaard. Tot slot: de
boekenproductie hangt niet als een lawine boven hem; november is een even rustige
maand als augustus.
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Zo langzamerhand dringt zich de conclusie op, dat de dagbladcriticus en de
tijdschriftcriticus niets met elkaar gemeen hebben; dat de literaire kritiek in dag- en
weekblad en de kritiek als bedreven in Merlyn in geen enkele verhouding tot elkaar
staan. Soms denkt ik wel eens dat de literaire criticus ‘van de dag’ beter Merlyn niet
kan lezen. Hij zou, zo hij gewetensvol is, zijn werk niet meer durven en kunnen doen,
waarmee ik doel op de vele vrijheden en niet op de al of niet aanwezige kwaliteit.
Het is evenwel niet mijn opzet het tot een dergelijke negatieve conclusie te laten
komen. Ik geloof, dat er wel degelijk een verhouding mogelijk is; dat de werkwijze
van Merlyn voor de dagblad-criticus veel kan betekenen. Dat klinkt verwaander dan
ik bedoel.
De kritiek van Merlyn is een zuiver literaire, men zou ook kunnen zeggen: een
textuele. Argumenten worden uit het werk betrokken; dat werk is uitgangspunt,
middel- en eindpunt. Deze methode legt de schrijver een bepaalde vorm van ascese
op: het werk stelt hem zijn eisen; hij heeft geen andere preoccupatie dan openheid
tegenover het werk. Hij is dus in hoge mate dienstbaar; zijn stuk mag niet afhankelijk
zijn van eigen nukken, buien en stemming, maar hij moet zich plooien naar de nukken
van het werk. Aan de ene kant moet hij zich volledig geven, aan de andere kant moet
hij zichzelf toch voortdurend terugnemen en alle voorrang geven aan het literaire
werk; alleen eerbied voor dat werk mag uitgangspunt zijn. Aan het eind kan hij die
eerbied kwijt zijn, want lang niet alle literaire teksten verdragen een voortdurende
volledige aandacht. De houding van onbevangenheid en een blijvende
ontvankelijkheid zal zijn pogingen tot benadering en zijn uiteindelijke
oordeel-vorming ten goede komen. Hij krijgt als criticus alle gelegenheid tot spel,
maar nooit tot volkomen vrij spel. Literaire kritiek is geen montessori, hoe vaak ze
die indruk ook kan maken: de criticus liefhebbert wat in eigen voorkeuren en gaat
de vervelende kanten van zijn werk uit de weg; hij is zijn eigen opdrachtgever, niet
het werk geeft hem zijn welomschreven opdrachten.
Uit de omschrijving die ik boven van de dagbladkritiek gaf en uit de beknopte
typering van de kritiek in Merlyn zal het duidelijk zijn, dat de twee noodgedwongen
een zelfstandig leven moeten leiden. Ze zijn ongelijksoortige grootheden met ieder
een geheel eigen functie, maar wel met een gemeenschappelijk object: het literaire
werk. En ik geloof, dat juist in dat gezamenlijk object een verbindingspunt te vinden
is. Ten overvloede: een blad als Merlyn is m.i. onbestaanbaar zonder het vele
voorbereidende en ondankbare werk van de dagblad-kritiek. Ik wil zelfs
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poneren, al weet ik niet of mijn mede-redacteuren het daarin met mij eens zijn, dat
de dagbladkritiek al schiftend en oordelend moeilijker en riskanter werk doet dan
Merlyn. Het is moeilijker Hermans' Het behouden huis bij verschijnen als een
meesterwerkje te onderkennen dan er jaren later, als dat bewonderend oordeel
algemeen geworden is, een analyse van te geven. Een dergelijke analyse heeft het
gemak van een beschouwing achteraf, neergeschreven achter het veilig glas van een
gevormd oordeel. Hoe zwaar de taak en hoe groot het risico voor de dagbladcriticus
is wordt bewezen door het aantal vergissingen dat in het werk van alle critici is aan
te wijzen.
Het verbindingspunt ligt dus in het literaire object. Ik meen nu, dat de door Merlyn
gevolgde textuele methode in opzet, niet in uitwerking natuurlijk, want daar klemmen
de bezwaren van het dagblad, voor de dagblad-kritiek zeer vruchtbaar kan zijn. Men
kan gerust stellen, dat het literaire punt van waaruit de kritiek in Merlyn vertrekt en
de literaire lijn waarlangs die kritiek zich beweegt, in de dagbladkritiek niet terug te
vinden is. Toch zou een dergelijke werkwijze de dagblad-kritiek ten goede komen;
men kan zelfs poneren, dat de criticus er zijn leven als criticus mee kan redden en
rekken. Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat de dagbladkritiek bij ons nog te zeer door
de toevalligheid van het sentiment bepaald wordt. Ik zal dat sentiment niet
specificeren, maar het resultaat is een duidelijk impressionistische kritiek, die
doorgaans het literaire werk te veel eer geeft of ernstig tekort doet en bepaalde werken
- die op geen enkel sentiment van de criticus inwerken - in stilzwijgen doen
doodvallen. Leest men een reeks van die impressionistische kritieken van één man
achtereen, dan wordt die man in al zijn luimigheid wel zichtbaar, je ziet zijn portret
voortdurend achter de kolommen schuiven, maar de lezer die over het ‘hoe’ en ‘wat’
van boeken ingelicht wil worden blijft in een chaos achter. Een prachtig voorbeeld
van dergelijke kritiek op de lange baan is Gerrit Achterberg zoals ik hem kende en
las van C.J.E. Dinaux, opgenomen in het Achterberg-nummer van Maatstaf. Veel
dagbladkritieken zijn de kiem-cellen van wat men hier volledig uitgegroeid kan zien.
In de ‘sentiments-kritiek’ laat de criticus zich niet als een literair criticus gelden;
dienstbaar aan het werk is hij zeker niet, aan zichzelf ten dele wel. De weg naar vrij
en willekeurig essayeren of zo maar wat praten is gauw vrij. Een criticus die een
bespreking van Wolkers' Een roos van vlees begint met de mededeling, dat het vreemd
voor hem is, te moeten constateren, dat er in bepaalde milieus nog over God wordt
gesproken,
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doet vanzelfsprekend een interessante mededeling, maar ze is in geen enkel opzicht
ter zake. Als elke criticus op ging schrijven wat er in romans voorkomt dat niet tot
‘zijn’ dagelijkse ervaringen behoort, hij zou wekelijks kolommen kunnen vullen.
Past de dagblad-criticus een zuiver literaire kritiek toe, dan is hij op de enig
verantwoorde wijze gebonden: door het werk. Hij is in staat literair werk te benaderen
buiten de toevalligheid van een stemming om, hetgeen voor de dagblad-criticus, die
nu eenmaal op bepaalde dagen ‘moet’ schrijven, zeer belangrijk is. Bovendien krijgt
de lezer wat hij verwacht: een boek-bespreking. Aan het werk wordt, binnen de
mogelijkheden van het dagblad, geen onrecht gedaan. De criticus zal daarenboven
lang door kunnen werken. De impressionistische criticus is snel uitgeput: hij verkoopt
zich bij stukjes en beetjes aan zijn lezers, die doorgaans snel hun maag van hem vol
hebben. Zuiver literaire kritiek is een gebonden kritiek, ook naar de eigen vorm. Ze
vraagt van de schrijver ervan een strenge discipline; zijn journalistieke kracht zal
blijken uit de bewegingsvrijheid die hij zich binnen die gebondenheid weet te
verwerven.
Over de verhouding dagblad-kritiek-Merlyn zou men het best dit kunnen zeggen:
Merlyn - of natuurlijk een ander tijdschrift waarin uitgewerkte literaire kritieken
verschijnen - blijft voor de dagblad-criticus het ideaal dat onbereikbaar is maar dat
wel voortdurend voor ogen gehouden moet worden. De dagblad-criticus zal de kunst
van het onmogelijke moeten blijven beoefenen. Toch: wanneer die criticus overtuigd
is van de belangrijkheid van een gelijk uitgangspunt, zal er voor hem, binnen al de
beperkingen, veel te bereiken zijn. Meer dan de Nederlandse dagbladkritiek tot nu
toe te zien geeft.
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[Gedicht van Leo Vroman]
Leo Vroman
Iets voor morgen
Al het meest hopeloze denken
aan de dood, en doodgaan ook,
doen geen wier in water zwenken,
brengen geen glaasje water aan de kook,
en het wringen der dode met de eigen
ijslijke hand kan het gestage
gronderig stijgeren en stijgen
der aarde tussen ons niet vertragen.
En hoop nooit dat er niets gebeurt
waardoor in het worstelen met zijn einde
dat stuipend lijf het zo verfijnde
web des geestes openscheurt
door het belachelijk gedrag
waarmee in al te groots verlammen
de keel, de kaken, de bange hammen
zich openleggen tot gelach;
want wie weet wat hij stervensdronken
voor slotgrol openbaren moet
totdat zijn lenden leeggeschonken,
zijn warhoofd veilig leeggebloed,
zijn ogen slechts als harde schalen
van buitenaf zijn te begrijpen?
Levenden moeten elkaar betalen
om dan die mond nog dicht te knijpen;
spelonken kan hij slechts nalaten
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van lamplicht die de nacht stukbreken,
daarin krommen zich nazaten
om hem bedeesd uiteen te spreken.
Hoe geurloos zijn zij nog! Hoe warm
zijn zij nog per ongeluk.
Zij helpen hem, snel te verbleken,
door bij het uiteengaan elk een stuk
van zijn ziel onder hun arm
of onder hun hoge hoed te steken.
Gruwelijke vreemdelingen
doen hem gruwelijk vreemde dingen.
Geen goede tijd voor het riekend brein
om zich bij flarden af te vragen
wat het in vage levensdagen
naliet dat nu van dienst kan zijn
om het onmenselijk festijn
der doodgravers uiteen te jagen.
Iets maken dat niet gilt en stinkt
en waar het goed bij is te wenen
wanneer ik weet te zijn verdwenen
en dat nog wil!
Mijn hand zweet inkt.
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Kruissteken
Egon Radboud
Sexuologie: ook het monster van Loch Ness heeft een andere stapel autobanden die
met hem naar de kelder wil.
Als de bijbelse bloedgeworden wateren niet doorzakken op de duur, hebben we toch
in elk geval de zonsondergang niet meer nodig.
Door de muren der huurkazernes, met was in de oren en betoverd, hoor ik de Sirenen
tophits zingen.
Hoop doet leven. Maar ook niet meer dan dat.
Elke vlag is een doekje voor het bloeden.
Wanneer men chinees rijst wil eten, dient men dat met de bijbehorende stokjes te
doen.
Sommige liefhebbers klagen dat poëzie voor hen zo moeilijk is, ze dienden zich
echter eerst af te vragen of poëzie eigenlijk wel voor hen is.
Het lijkt wel of ik sinds ik vodden draag een bedelaar geworden ben!
Hiërarchie: als de paus te Rome een beroerte krijgt, kookt bij een huismoeder in
Tilburg de melk over.
Altijd is er wel een gek die gitaar kan spelen en een andere gek die daar een kwartje
voor over heeft.
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Als ik soms nog 's wat timmerwerk wil verrichten, zijn er altijd de wormen wel die
zeggen: begin er niet an.
Een wilde met inkt aan zijn handen viert zijn geboortefeest, de intellektueel geeft
vol afschuw een cijfer.
Naarmate mijn tijd vaker stilstaat lijk ik harder te gaan lopen.
Slechts wat ik niet weet is waard onthouden te worden.
Wat is waanzin anders dan tegen een groene boom zeggen dat hij rood is omdat hij
eigenlijk rood zou moeten zijn en het in ieder geval wordt?
Wanneer hij een stuk paard eet denkt hij: wanneer is het paard op. Wanneer ik een
stuk paard eet denk ik: wanneer is de haver op.
Als ik geloofde dat ik dood zou gaan had ik allang zelfmoord gepleegd.
William Blake onderhield zich met de profeten Jesaja en Jeremia in zijn werkkamer.
T.S. Eliot zegt daarom dat hij only a poet of genius was.
De mens is een luchtballon. Mij interesseert alleen wat hem opblaast.
Als de mens ook nog een vrije wil had was hij de volmaakte automaat.
De scheiding ik - niet ik, komt ons slecht van pas. Maar hoe zouden we eraan toe
zijn als ze ook maar voor tien minuten zou worden opgeheven?
Als ik doodga neem ik het heelal en alle sterren met me mee, anders zou ik voor niets
hebben geleefd.
Toen de mens de grote sterrenruimten ging vrezen, heeft hij de mikroskoop
uitgevonden.
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Wespen
Jan Wolkers
De lucht was zilver, kleurloos. De voorwerpen in de tuin zagen er onwerkelijk uit.
De hark, de grote houten speelgoedauto, de zandvormpjes bij de zandbak, hadden
de kleur van de aarde.
Het is geen dag en het is geen nacht, dacht ik. Alles moet nog levend gemaakt
worden.
- Vooruit, wees flink, zei mijn vader. Steek je hoofd onder de kraan als een echte
Hollandse jongen.
Hij pakte een sigarenblikje naast mij van het aanrecht, liep de tuin in en verdween
achter de schuur.
Ik liep naar de gootsteen en draaide de kraan open. Voorzichtig hield ik mijn
vingertoppen in het koude water. Toen nam ik een handje water en wierp dat terwijl
ik mijn ogen sloot tegen mijn gezicht. Even bleef ik zo staan en voelde hoe de kou
van het water mijn wangen strak maakte. Daarna droogde ik mij af met de ruwe
keukenhanddoek en trok mijn trui aan. Terwijl ik de tuin inliep haalde ik mijn vingers
een paar keer door mijn haar.
De zandbak stond vol voetstappen. Het leek of ze er in het donker ingezet waren,
of iemand er tastend had rondgelopen. Ik zette mijn voet in sommige afdrukken maar
er was geen een waar mijn schoen in paste.
Achter de schuur zat mijn vader gehurkt tussen het onkruid. Aan een kromme
spijker hield hij een stuk rottend vlees boven het geopende sigarenblikje en tikte er
met een stokje de maden af. Ik boog mij over hem heen. Het vlees stonk naar poep
en was blauwgrijs als een giftige zwam. Alleen in een naad, waar een groene vlieg
in zat, was het nog bloederig. Mijn vader drukte met het stokje op de vlieg. Zijn
achterlijf barstte open en een klontje witte eieren puilde naar buiten die hij over het
drabbige vlees verspreidde.
- Die zijn overmorgen weer goed, zei hij.

Merlyn. Jaargang 2

38
Hij legde het stuk vlees in de oude pan terug en zette het deksel er scheef op zodat
er een opening bleef waardoor de vliegen naar binnen konden.
- Mag ik met deeg vissen, vroeg ik.
- Zoek jij maar een paar wurmpjes, zei hij. Dan ga je tussen wind en water vissen,
dan heb je kans dat je een baars verschalkt.
Hij keek goedkeurend naar het bodempje levende pap in het sigarenblikje.
- Daar kunnen er weer heel wat in bijten, zei hij, terwijl hij het blikje sloot en in
zijn binnenzak stopte.
Het zit vlak tegen zijn hart, dacht ik. Als het niet goed dicht zit of opengaat
onderweg kruipen ze misschien wel bij hem naar binnen.
- Kunnen maden ook van een levend mens eten, vroeg ik.
Mijn vader kwam overeind. Zijn kniegewrichten kraakten.
- Vliegen komen alleen maar op aas af, zei hij. Alles wat leeft laten ze met rust.
Hij liep naar de schuur toe en haalde zijn fiets eruit.
Ik pakte een bloempot van de stapel en legde op het gaatje een platte kiezelsteen.
Tussen het hoge onkruid in de brandgang achter de tuin van de buren dook ik in
elkaar. Als ik een bemoste steen optilde schoten de wormen weg in de poreuze aarde.
Wanneer er een zich zo stevig vasthield dat ik hem doormidden trok, kwam er een
beetje roodachtige modder uit. Het afgebroken stuk kroop gewoon verder.
Wormen hebben geen hart, dacht ik. Anders zouden ze doodgaan als je ze
doormidden trok. Ze moeten aan allebei de kanten een mond hebben want ze leven
gewoon verder.
Toen ik genoeg wormen had stond ik op en liep de tuin in. Ze zaten als een kluwen
in de pot en leken op het balletje dat ik gemaakt had van ringetjes die ik van een
binnenband had geknipt.
- Zo, dat is voor een heel weeshuis, zei mijn vader.
Hij pakte de bloempot van mij aan en keerde hem om boven een roestig blikje.
Hij ging er even met zijn vinger door en haalde er een bruine worm uit met gele
banden om zijn lijf.
- Daar heb je niets aan, zei hij, terwijl hij de worm wegwierp. Dat is een
esseteewurm, daar verjaag je de vis mee.
Hij sloot het blikje en stopte het in de tas. Gelukkig had hij het blikje met maden
ook in de tas gedaan. De hengels waren langs de fietsstang gebonden.
- Vooruit, zei hij, voordat de zon boven de kim verrijst wil ik mijn sim
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in het water hebben. Hier, houd jij het leefnet vast.
Hij bukte zich, zette zijn schouder in het frame en droeg de fiets het huis binnen.
Ik liep snel langs hem heen om de deuren voor hem open en achter hem dicht te
doen.
- Pas op voor die toffee, zei hij op de stoep. Zeker weer van die vuile smoushond
van hiernaast.
Hij reed zijn fiets naar de stoeprand en sloeg zijn been over het zadel. Ik liep naar
hem toe, dook onder zijn arm door en ging op de stang zitten. Schommelend reden
we de straat uit.
- Je moet het stuur niet zo stevig vasthouden, zei hij. Anders liggen we direct op
de grond.
Ik ging zo ver mogelijk van hem af zitten en stak mijn benen schuin naar voren
langs het wiel. Maar toch voelde ik steeds de binnenkant van zijn dijen langs mijn
lichaam schuren. Zijn warme adem kwam tegen mijn nek.
- Het wordt een stralende dag, zei hij. Een klein beetje wind zodat er wat beweging
in het water zit. Uitstekend visweer. Heb je het niet koud, vroeg hij.
Ik schudde mijn hoofd.
- Je bent niet onder de kraan geweest, zei hij. Ik begrijp jullie niet hoor. Toen ik
zo oud was als jij sprong ik mijn bed uit en dan stak ik meteen mijn hoofd onder de
kraan. Dan was ik de hele dag fris.
Ik zweeg en zette het leefnet als een hoed zonder bol op mijn hoofd.
Toen we langs de zoutkeet van Vletter kwamen ging hij helemaal links op de weg
rijden. Maar de grote bouvier sprong niet luid blaffend tevoorschijn. Hij bleef rustig
naast het huis liggen in een kuil tussen de sporen van de vrachtauto's, zijn kop loom
op zijn voorpoten, zijn ogen verborgen achter een scherm van zwarte haren.
- Het monster slaapt, zei mijn vader.
Hijgend reed hij tegen de brug op. Toen we eraf gingen haalde hij zijn voeten van
de trappers die als gekken bleven ronddraaien. Zijn benen hield hij gestrekt opzij.
Het was of ik bij een vriend voorop de fiets zat. Ineens schoot hij de weg over en het
pad op dat naar het kanaal liep. In het mulle zand verloor de fiets zijn snelheid en
kwam toen tot stilstand. Mijn vader stapte af.
- Zou je er niet eens afgaan, het lijkt wel of je aan die stang gekleefd zit, zei hij.
Ik liet mij van de fiets afglijden en liep stijf langs het water. De wind stond op
deze kant. Kleine golven verdwenen hoorbaar tussen het riet.
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- We moeten in de luwte van die rietkraag gaan zitten, zei hij.
Hij legde de fiets in het gras, liep naar de kant en keek met gefronste wenkbrauwen
in het water alsof hij het tot op de bodem peilde. Toen knikte hij goedkeurend en
haalde de hengels van de fiets.
- Eerst je tuig eraan bevestigen voordat je hem in elkaar zet, zei hij. Dan kan je er
beter mee uit de voeten.
Hij ging op zijn hurken zitten en haalde een dobber uit de tas. Voor hij die aan mij
gaf bekeek hij hem aandachtig.
- Dit is een uitstekend spulletje voor baars, zei hij. Hier zijn je pieren.
Hij maakte zelf ook een snoer aan het topje van zijn hengel vast. Daarna pakte hij
het blikje met maden en opende het. Hij zocht twee dikke uit die hij horizontaal aan
de haak stak. Een kleinere prikte hij rechtstandig op de punt. Zijn vingertoppen
veegde hij af aan het gras. Toen wierp hij zijn dobber met een sierlijke zwaai in het
water en keek triomfantelijk in de verte, waar het licht, dat te koud leek voor de lucht,
over het water aan kwam glijden.
Ik trok een worm uit het kluwen, prikte die aan het haakje en schoof hem bijna tot
aan het snoer. Ik zag het weerhaakje vlak onder zijn huid door hem heen schuiven.
- Goed zo, je hebt hem in het midden vastgeslagen, zei mijn vader. Dan kan hij
wat meer beweging maken. Als je vist moet je overal om denken. Hij haalde een
plankje uit zijn tas, legde dat in het gras en ging erop zitten.
- En nou een piraatje, zei hij, terwijl hij een sigaret aanstak.
Voor ik mijn dobber liet zakken hield ik de worm vlak boven het water. Even liet
ik hem erin zakken, maar haalde hem meteen weer op. Hij kronkelde wild.
- Hij was natuurlijk bewusteloos geworden van het haakje, zei ik zachtjes. En nu
is hij weer bij kennis.
Met een vinnige slag haalde mijn vader ineens zijn hengel op. Hij gaf een schreeuw
van teleurstelling en haalde het lege haakje naar zich toe.
- Soms denk ik wel eens dat ze met menselijk verstand begiftigd zijn, zei hij. Mijn
pen steekt op, ik laat hem dus even doorgaan om zich goed vast te bijten. Hij ging
er helemaal mee op de loop. En dan haal je op en dan is je aas foetsie.
Hij sloeg weer maden aan de haak en wierp in. Ik liet de worm langzaam zakken
in het gelige water.
Een worm kan misschien niet eens verdrinken, dacht ik. Zeker niet als het een
regenworm is. Hij gaat dood van de kou of van de schrik.
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Toen ik mijn hengel na enige tijd ophaalde was de worm gerimpeld en gekrompen.
Het was een bleek slap dingetje geworden waar wat algen omheen zaten.
- Is hij nog te eten, vroeg ik.
- Gooi maar gerust weer in het water, zei mijn vader. Baarzen, die eten alles. Je
moet alleen die groene slierten eraf halen, want van groente houden ze niet.
In de verte kwam een boot. Hij draaide zo statig de bocht om dat het leek of hij
door een sterke stroom werd meegevoerd. Maar ik hoorde de motor al dof stampen.
Toen hij ons gepasseerd was, gesloten, somber, zonder wasgoed aan een lijn, zonder
dat er een mens te zien was, liep er een klein schuimend golfje langs de waterkant
met hem mee. Mijn dobber werd helemaal meegezogen. De bladeren van de
waterlelies zakten onder water.
- Wat een diepgang heeft dat ding, zei mijn vader. Pas maar op dat je niet vast
komt te zitten aan die waterplanten.
- Ik zie mijn dobber niet meer, zei ik.
- Haal dan op sufferd, zei hij.
Ik haalde mijn hengel zo wild op dat de vis over het pad heen in de groente
terechtkwam. Ik hees hem eruit en liet hem naast mij in het gras vallen.
- Dat is een mooie baars, zei mijn vader.
Ik ging gehurkt bij hem zitten en streek over zijn ruwe schubben. Zijn rugvin leek
recht overeind te staan van angst.
- Laat dat beest niet langer lijden dan nodig is, zei mijn vader. Haal hem gauw van
de haak en stop hem in het leefnet.
- Ik zie het haakje nergens, het zit helemaal in zijn mond.
Mijn vader legde zijn hengel neer en boog zich over de vis.
- Zo'n schrokop, zei hij, terwijl hij met zijn tong klakte en zijn hoofd schudde.
Wat een vraatzucht. Hij heeft het aas met haak en al naar binnen gewerkt.
Hij voelde in zijn achterzak.
- Heb jij soms je zakmes bij je, vroeg hij.
- Dat mag ik toch nooit mee de straat op nemen, zei ik bijna triomfantelijk.
- Onthield je álles wat niet mag maar zo goed, zei hij.
Hij pakte de baars vast en trok voorzichtig aan het snoer.
- Het is wat, zei hij. Het zit er tot aan het lood in.
Ineens gaf hij een ruk. Ik hoorde iets knappen in de vis. Zijn bek ging
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zover open dat hij doorzichtig werd. Toen trok mijn vader zijn ingewanden aan het
haakje naar buiten. Ik sloot mijn ogen. Mijn lippen krulden om terwijl het water in
mijn mond kwam staan.
- Wat een smurrie, zei hij.
Hij maakte het haakje schoon en wierp de grijze en gelige sliertjes in het kanaal.
Daarna liep hij naar de kant en spoelde zijn handen af.
Ik keek naar de vis. Het was of zijn donkere strepen zienderogen lichter werden.
Tussen zijn schubben door kwam bloed naar buiten. Zijn oog puilde uit of het van
binnenuit door zijn darmen naar buiten was gedrukt.
- Zal ik hem maar vrijlaten, vroeg ik.
- Vrijlaten, zei mijn vader verwonderd. Dat beest is zo dood als een pier. Doe hem
in het leefnet en hang hem aan dat paaltje in het water.
- Als hij dood is hoeft hij toch ook niet meer te zwemmen.
- Anders droogt hij uit.
Ik deed de baars in het leefnet en hing hem in het water. Even leek het of hij nog
leefde. Maar toen bleef hij gekromd tegen de mazen dobberen met zijn oranje vinnen
stijf tegen zijn zilveren buik.
Ik had geen zin meer om te vissen. Ik haalde mijn hengel uit elkaar en slenterde
daarna naar een stukje land tussen de groentevelden waar stapels klinkers tussen
hoog onkruid lagen. Ik plukte een klit af en wierp die naar mijn vader. Hij kwam op
zijn jasje tussen zijn schouderbladen terecht. Mijn vader schudde zijn rug alsof hij
het koud had en keek omhoog. Toen keek hij in het gras naar de plaats waar mijn
hengel lag en draaide langzaam zijn hoofd om. Maar voor zijn onderzoekende blik
mij bereikt had was ik achter de brandnetels weggedoken. Er zat een schilfertje kalk
voor mij op een blad. Toen ik het aan wilde raken vloog er een klein wit vlindertje
weg. Een hommel kwam gonzend over. Zijn achterlijf hing zwaar naar beneden.
Die zit vol met honing, dacht ik. Hij is zo zwaar dat hij bijna niet meer kan vliegen.
Hij kan niet eens meer een bloem in.
Op het slootje, achter de stapels stenen, lag het kroos zo dik dat de regen van de
afgelopen nacht er als grote glazen knikkers op was blijven liggen.
- Dit is het kleed van Wodan, zei ik zacht. Het zit vol met parels. Het zijn allemaal
ogen. Hij kan met zijn rug zien wat er achter hem gebeurt. Vlak bij mijn voet kropen
een paar aardslakken. De grond glom zilverig van hun sporen. Ik ging op mijn knieën
liggen en boog me over ze heen. Als ze op bomen zouden rondkruipen zou je ze niet
zien, dacht ik, want
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hun vel is gerimpeld als boomschors. Maar ze moeten op vochtige en donkere plaatsen
leven, anders drogen ze uit omdat ze van slijm zijn. Je kan ze met zout helemaal
oplossen. Er blijven geen botjes over.
Ik probeerde een voelhoren van een van de slakken tussen mijn nagels beet te
pakken. Maar hij trok hem snel in. Toen zag ik dat ze allebei rechts aan hun kop een
holte hadden.
Ze hebben een ongeneeslijke ziekte, dacht ik. Ze zijn langzaam aan het wegrotten.
Ze moeten uit hun lijden verlost worden.
Ik pakte ze op. Ze krompen in elkaar tot kleffe stukjes rubber. Alleen de oranje
rand onderaan hun lichaam kartelde als franje om. Tegelijk wierp ik ze in de sloot.
Even bleven ze liggen. Toen zakten ze door het kroos dat zich meteen boven hen
sloot.
Ik nam een aanloop en sprong over de sloot. Aan de andere kant was het land zo
drassig dat ik op de plaats waar ik neerkwam diepe voetsporen achterliet die zich
met modderig water vulden. De grond veerde onder mijn voeten toen ik naar het
vervallen schuurtje liep. Het rook er naar pas gemaaid gras, maar de hooischelf die
er, afgedekt door een bijna vergaan net, tegenaan hing was bleek van ouderdom.
Door een stoffig raam keek ik naar binnen. De grond was gewoon van aarde die
gebarsten was van droogte. Tegen de wanden hingen jutezakken. Een bamboe grashark
hing van de zoldering naar beneden. In een hoek stond een stok waaraan aan een
touw een kraai hing als een dot poetskatoen. Zijn gebleekte botten staken als
pijpestelen naar buiten. Ik haalde een papiertje met sommen uit mijn achterzak en
vouwde het open. Drie keer stond er dezelfde vermenigvuldiging op. Iedere keer was
de uitkomst anders. Ik schoof het door een naad het schuurtje in. Het zweefde
zigzaggend naar de grond en bleef op een baal bonestro liggen.
Daarna ging ik tegen de hooischelf zitten met opgetrokken knieën. De zon stond
vlak boven de horizon. Mijn ogen gingen tranen van het koude licht. Boven mijn
hoofd hoorde ik een dof gezoem. Ik keek omhoog en zag nog net een kwikstaart
wegvliegen uit een opening in het hooi. Ik stond op en ging met mijn hand in de
gleuf. Ineens voelde ik iets weeks. Het leek een kaal vogellichaam. Ik trok het naar
buiten. In mijn hand had ik een stuk raat dat vol zat met larven en wespen. Een gele
sliert wespen kwam kwaadaardig zoemend uit het hooi. Ik wierp het stuk raat weg
en rende als een bezetene tussen de stokbonen terwijl ik wild om mij heen sloeg. De
snijbonen sloegen tegen mijn gezicht. Ik brak door een net van stengels en takken
heen. Het zweet liep in mijn
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ogen. Mijn kaken deden pijn van de schreeuw die ik inhield. Ik zag alleen een
waanzinnige smaragdgroene zon die de planten voor mij in flarden leek te trekken.
Ik sprong terug over de sloot en liep met een boog naar het kanaal. Hijgend ging ik
naast mijn hengel in het gras zitten.
- Jij bent me ook een visser van niks hoor, zei mijn vader. Als je er één gevangen
hebt geef je het meteen op.
Hij hield het leefnet omhoog waar een naar lucht happende brasem in zat.
- Wat een bakbeest hè, zei hij bijna trots. Een moeite dat het me gekost heeft die
sinjeur aan land te krijgen! Zo'n beest is één bonk spieren en ze hebben een wil hoor.
Het zijn de varkens van het zoete water. Ze scharrelen maar door de modder. Ik hoop
niet dat hij gronderig smaakt. Ineens liet hij het leefnet met een klap in het water
terugvallen en sloeg in zijn nek.
- Wel allemachtig, riep hij.
Hij keek in zijn handpalm waar een platgeslagen wesp in zat.
- Dat ondier, zei hij, dat valt als een bloeddorstig roofdier op me aan. Zijn angel
steekt eruit, zei hij, terwijl hij de wesp aan het gras afveegde. Zie je iets in mijn nek?
- Die is helemaal rood, zei ik.
Ik keek naar beneden. Zelfs in mijn hand die geel gezien had van de wespen was
ik niet gestoken.
Ik word beschermd door een hogere macht, dacht ik. Het bericht was al
doorgegeven. Die sommen zijn een geheime taal. Die kan niemand anders lezen,
alleen wij tweeën. Als je het niet weet denk je dat ze fout zijn. Maar het betekent
iets.
Mijn vader wreef met een pijnlijk gezicht in zijn nek.
- Zo te voelen heeft dat stuk ongedierte mij aardig geraakt, zei hij. We moesten
maar op huis aan gaan, dan kan ik er wat azijn op doen.
- We hebben maar even gevist, zei ik.
- Jij, jij hebt helemaal niet gevist. En je denkt toch niet dat ik met zo'n dikke nek
aan de waterkant blijf staan.
Hij haalde zijn hengel uit elkaar en spoelde zijn snoer op. Ik pakte het dotje wormen
en liet dat vlak aan de kant in het water zakken. Lillend bleef het even liggen. Toen
rekten de wormen zich naar alle kanten uit als elastiek en verspreidden zich over de
zanderige bodem.
- Het wachten is op jou, zei mijn vader ongeduldig.
Toen ik voorop de stang zat gaf hij mij het leefnet. Ik hield het scheef
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voor het stuur zodat ik de naar lucht happende brasem niet zag. Met moeite kwam
mijn vader op gang in het mulle zand.
- Dat was een korte vreugde, zei hij, toen we de brug afreden zonder dat hij zijn
voeten van de trappers haalde.
Bij de zoutkeet schoot ineens de bouvier op ons af. Mijn vader was er zo weinig
op verdacht dat hij bijna tegen de trottoirrand kwam en slingerend verder reed. Ik
moest mij stevig aan het stuur vasthouden, het leefnet stijf tegen mij aangedrukt. Er
druppelde slijmerig vocht op mijn dijbeen.
De hond bleef midden op de weg achter. Zijn tong hing hijgend uit zijn bek.
- Het lijkt wel of alle dieren des velds vandaag tegen ons zijn, zei mijn vader.
Hij slingerde niet meer maar fietste met krachtige bewegingen de dorpsstraat in.
De zon scheen al op ons huis maar de gordijnen waren nog gesloten. Voor het
geopende raam van de slaapkamer bewoog de wind ze.
- De familie slaapt nog, zei mijn vader.
Hij zette de fiets tegen de boom in de voortuin en maakte de hengels los. Toen
liep hij achter mij het huis in.
Ik legde het leefnet in de gootsteen en liet de kraan over de vissen lopen.
- Plaag die dieren niet, zei mijn vader.
Hij draaide de kraan uit, pakte de azijnfles uit de keukenkast en ging op een stoel
zitten.
- Nou moet jij even de fles ondersteboven houden en dan laat je van de kurk een
druppel precies op de plaats vallen waar dat beest me gestoken heeft, zei hij.
Hij boog zijn hoofd naar voren. Toen ik een paar druppels in zijn gerimpelde nek
liet vallen veegde hij met zijn zakdoek in zijn hals.
- Ho, ho, je bent de dominee niet, zei hij lachend.
Hij stond op, pakte de azijnfles van mij aan en zette die in de kast terug. Daarna
schudde hij de vissen uit het leefnet en haalde het aardappel-mesje uit de la. Terwijl
hij voorovergebogen stond haalde ik voorzichtig de klit van zijn rug en liep de kamer
in, waar ik hem in een plooi van het gordijn vastdrukte. Daarna liep ik voor het raam
en keek naar buiten. De zon brak met gekleurde bundels licht door de bomen. Overal
in de ruin stonden helverlichte stukjes gras, apart, wezenloos. In de keuken hoorde
ik mijn vader het mes slijpen op de rand van het aanrecht. Snel liep ik naar de radio
en draaide die aan. Maar voor de
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lampen warm waren hoorde ik het krakende geluid en het krassen over het plankje
toen de vinnen werden afgesneden.
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Onsterfelijk behang
J. van de Sande
Rath & Doodeheefver
Op het behang van Rath & Doodeheefver
staan de figuren die gij hebt gekend:
een hart, een hand, een boomtak bloesemend
en kinderschommels die naar voren zweven.
De randen, door de ratten aangevreten,
krullen aan de vier hoeken overend.
Oud en verschoten, in zichzelf frequent,
raakt het motief tegen de muur vergeten.
Maar deze beelden stonden in uw ogen
en deze ogen zijn uiteen gegaan.
Hoe hoog en ver werden de schommelbogen.
Het hart kreeg alle ruimte om te slaan.
De hand wees mij de wegen naar het leven.
De wereld bloeit. De dood is opgeheven.
G. Achterberg/Uit: Sneeuwwitje

In de beschouwing die d'Oliveira vooraf liet gaan aan zijn analyse van Achterbergs
gedicht ‘Depersonalisatie’ (Merlyn, 1/3) wordt een probleem aan de orde gesteld dat
door de onverhoedse uitgave van Achterbergs verzamelde werk weer actueel geworden
is. ‘Men begrijpt niet goed’, zegt d'Oliveira, ‘wat men als lezer eigenlijk bij
Achterbergs poëzie te zoeken heeft. Het perspectief van deze schrijver op zijn eigen
werk is zo eigenaardig, zijn gedichten zijn zulke merkwaardige instrumenten
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voor een zo ongeloofwaardige ingreep, het effect van deze ingreep is zo
onvoorstelbaar, dat de lezer ervan moet afzien Achterbergs perspectief tot het zijne
te maken’. Welke functie deze gedichten voor Achterberg zelf hebben gehad gaat
ons geen snars aan, zo luidt, kort samengevat, het vervolg van d'Oliveira's betoog,
de lezer kan hoogstens geïnteresseerd zijn in hun strikt literaire betekenis.
Men kan dit beamen en daar nog aan toevoegen dat het eigenaardige karakter van
Achterbergs werk óók aan een strikt-literaire benadering ervan speciale moeilijkheden
in de weg zal leggen. Onder het lezen ontstaat er herhaaldelijk kortsluiting tussen
het voorstellingsvermogen van de lezer en de eigenaardige voorstellingswereld die
in deze gedichten gestalte heeft gekregen. Het valt dan niet mee om datgene, wat als
ongerijmd of onvoorstelbaar ervaren wordt, te blijven zien en beoordelen als een al
dan niet zinvol element in een literaire structuur. En toch moet dat voor de lezer het
criterium zijn. De literaire betekenis van een gedicht is immers niet afhankelijk van
zijn objectieve waarheidsgehalte, maar van een eigen, innerlijke logica. Een gedicht
kan ons overtuigen, doordat wij zijn structuur, waarin alle elementen mét en dóór
elkaar zinvol functioneren, ervaren als een innerlijke noodzakelijkheid. Het doorzien
van zulk een structuur zal echter bij gedichten waarvan we de ideële inhoud niet of
niet volledig kunnen ná-denken niet zo eenvoudig zijn.
In dit verband wil ik de aandacht vestigen op een gedicht, dat, gemeten naar het
hierboven omschreven criterium, mijns inziens bijzonder geslaagd moet heten. Ik
bedoel het sonnet ‘Rath & Doodeheefver’ uit de bundel ‘Sneeuwwitje’ van 1949.
De firma, wier naam als titel van dit gedicht fungeert, heet voluit: Rath &
Doodeheefver N.V., behangselpapierfabriek. Het is niet de eerste keer dat Achterberg
een firmanaam als titel van een van zijn gedichten kiest: in ‘Eiland der ziel’ vinden
we het gedicht ‘Beumer & Co.’ Maar in het onderhavige geval zou men zich af
kunnen vragen, waaróm Achterberg deze firmanaam gekozen heeft, waarom niet
‘Behangpatroon’ of iets dergelijks? Het gaat uiteindelijk om dat patroon; de als titel
fungerende eigennaam staat niet in rechtstreeks verband met de inhoud van het
gedicht. Het feit dat de firma die het hier beschreven behangselpapier vervaardigd
heeft ‘Rath & Doodeheefver’ heet, moet toch beschouwd worden als irrelevant voor
de inhoud van het gedicht. Bij nader toezien echter merken we dat het verband tussen
de titel en de inhoud van het gedicht misschien toch niet zo willekeurig is. Het ligt
namelijk nogal voor de hand om aan te nemen, dat zowel het woord ‘ratten’ in
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regel 5 als het zinnetje ‘De dood is opgeheven’ in regel 14 verwijzen naar de titel.
Het gaat er nu slechts om te onderzoeken of deze verwijzingen zinvol functioneren
in het gedicht, zodat door de werking van het gedicht de namencombinatie er een
betekenis bij krijgt, die het verband tussen de titel en de inhoud van het gedicht een
ander en meer noodzakelijk karakter geeft. Daarvoor zullen we het gedicht wat
nauwkeuriger moeten lezen.
In het eerste kwatrijn van dit sonnet wordt een bepaald behangpatroon beschreven
dat door de firma Rath & Doodeheefver is ontworpen en dat, zoals blijkt uit de
woorden ‘tegen de muur’ in regel 8, de wanden van een kamer bedekt. Men krijgt
uit de beschrijving geen duidelijk beeld van het patroon: de afzonderlijk genoemde
figuren laten zich moeilijk tot een samenhangende voorstelling schikken. Het zijn
vooral het hart en de hand die daarbij doelloos in de lucht blijven zweven, uit hun
verband gerukt lijken; de bloesemende boomtak en de kinderschommels kunnen
desnoods wel met elkaar in verband gebracht worden: een schommel wordt vaak
opgehangen aan een boomtak en schommelen onder bloeiende boomtakken is een
min of meer geijkt idyllisch motief, met name in de beeldende kunst van het rococo
(bv. Fragonard). Behangpatronen met een dergelijk motief waren een aantal jaren
geleden inderdaad wel in trek: ik herinner me dat de kinderkamer in mijn ouderlijk
huis beplakt was met een papiertje waarop, behalve boven geboomte uitstekende
kerktorens en jongens die bootjes lieten zeilen, óók schommelende kinderen en
bloesemende boomtakken te zien waren. Hier was dus wél sprake van een min of
meer samenhangende voorstelling, waarin echter handen in geen andere dan de
normale organische samenhang voorkwamen, terwijl de spelende kinderen
waarschijnlijk ook het hárt wel op de rechte plaats zullen hebben gehad. Meer voor
de aardigheid heb ik ook nog even geïnformeerd bij de bedrijfsleider van Rath &
Doodeheefver, die het gedicht bleek te kennen. Hij verzekerde mij dat het hier moet
gaan om een bepaald rococodessin, dat al lang niet meer in de handel is. Bloeiende
boomtakken en schommels kwamen daarop voor, maar het hart en de hand kon hij
ook niet thuisbrengen. Als het hier beschreven patroon inderdaad een rococodessin
is geweest, is het niet onwaarschijnlijk dat het hart en de hand onderdelen vormden
van een zogenaamd ornament, maar zekerheid daaromtrent hebben we niet. Wat het
gedicht ons biedt moet voldoende zijn; het gaat er om wat het patroon, zoals dat in
het eerste kwatrijn beschreven wordt ons kan zeggen.
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We kunnen dan vaststellen dat de figuren, juist omdat ze niet in samenhang
verschijnen, ook meer voor zichzelf gaan spreken. Door hun ‘figureren’ buiten iedere
samenhang om licht de zinnebeeldige sector van hun betekenisveld sterker voor ons
bewustzijn op. Het hart is dan natuurlijk het zinnebeeld van de liefde of van het leven,
maar de zinnebeeldige betekenis van de hand blijft duister. Ineengestrengelde handen
symboliseren wel vriendschap of verbondenheid, trouw tot in de dood, maar er is
hier slechts sprake van één hand. Een hand kan wuiven, wijzen, afwerend, bezwerend,
betogend of bedelend op- of uitgestoken worden, maar geen van deze symbolische
‘handstanden’ wordt in het eerste kwatrijn gemaakt.
Dat in regel 13 de hand een handwijzer is geworden zegt nog niets van de betekenis
van de hand in regel 3. De hand blijft dus het meest raadselachtige element in de
opsomming. Want de ‘boomtak bloesemend’ en de ‘kinderschommels die naar voren
zweven’ bevatten weer wél een heel duidelijke suggestie: ze evoceren een sfeer van
prille, speelse vitaliteit. Deze evocatie is ook met dichterlijke opzettelijkheid
nagestreefd. Zo zegt ‘bloesemend’ meer dan ‘bloeiend’, omdat ‘bloesem’ een concreet
en ‘bloei’ een abstract substantief is. Voorts zal de enigszins ongewone samenstelling
‘kinderschommels’ wel niet gebruikt zijn om deze schommels te onderscheiden van
eventueel bestaande schommels voor volwassenen; ‘kinderschommels’ is eerder een
tautologische samenstelling, waarvan het eerste lid dient om de functie van de
schommel als symbool van spel en jeugd te versterken. Van deze schommels wordt
tenslotte gezegd dat ze naar voren zweven. Dat deze bepaling zo nadrukkelijk in een
bijvoeglijke zin gegeven wordt, heeft hetzelfde effect als de achterplaatsing van
‘bloesemend’: de bepalingen worden scherper belicht en hun evocatieve waarde
wordt daardoor verhoogd. Men zou kunnen zeggen dat de bijzin ‘die naar voren
zweven’ het meest vitale element in het eerste kwatrijn vormt, omdat ‘zweven’
beweging uitdrukt. Maar men moet daar dan aan toevoegen dat de woorden ‘naar
voren’ deze beweging relativeren tot de suggestie van een beweging op een plaatje:
om heen en weer zweven te suggereren heeft de ontwerper van het patroon het meest
vitale moment van het zweven - het ópzweven - gefixeerd en om aan zijn voorstelling
perspectief te geven heeft hij de schommels naar voren ‘laten’ zweven. Behalve de
evocatie van jeugd en vitaliteit bevat het eerste kwatrijn dus ook de scherp uitgedrukte
notie dat deze evocatie geschiedt door beelden uit een statische, tweedimensionale
wereld: het zijn figuren die op het behang ‘staan’, het zijn maar plaatjes.
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Deze plaatjes zijn echter ook dáárom belangrijk, omdat ze een geschiedenis hebben.
Doordat een zekere ‘gij’ deze plaatjes gekend heeft, worden ze door de overigens
onzichtbaar blijvende ik-figuur van dit gedicht met andere ogen gezien. Ze houden
iets vast van een verleden, waarin de ‘gij’ ze gekend heeft en kunnen dat stuk verleden
voor de ik-figuur weer tegenwoordig stellen, doordat de ik-figuur zich bewust is dat
hij ziet wat de ‘gij’ gezien hééft. Naarmate echter het tijdsverloop tussen ‘toen’ en
‘nu’ groter wordt, is het steeds minder mogelijk de figuren nu te zien zoals ze toen
gezien zijn, want de tijd heeft de figuren veranderd, heeft ze onherkenbaar gemaakt.
Deze verandering door het tijdsverloop wordt in het tweede kwatrijn beschreven.
De afstand tussen toen en nu wordt gesymboliseerd doordat in het tweede kwatrijn
het object van beschrijving in de letterlijke zin van een grotere afstand bekeken wordt.
Terwijl in het eerste kwatrijn het motief als het ware close-up gezien wordt, verschijnt
nu het hele muurvlak in het gezichtsveld en daarmee de randen die door de ratten
aangevreten zijn en aan de vier hoeken al van de muur losgelaten hebben. Op deze
afstand gezien wordt het ook pas goed duidelijk hoe vaal en vaag het motief geworden
is, terwijl de herhaling ervan over het hele muurvlak het tot cliché maakt dat niet
meer boeit.
De objectieve inhoud van dit kwatrijn alléén al spreekt dus van een onverbiddelijk
voortschrijdend verval. Maar ook hier wordt de objectieve inhoud versterkt door
poëtische middelen. Opvallend is vooral de alliteratie: let op de frequentie van de r
en de t. randen, ratten, aangevreten, krullen, vier, overend, verschoten, frequent,
raakt, vergeten. Deze alliteratie geeft aan de strofe ontegenzeggelijk een macaber
accent, dat bovendien nog versterkt wordt door het feit dat het omineuze woord
‘ratten’ uit regel 5 ongetwijfeld de gangmaker is van deze ratelende kettingreactie.
Het woord ‘ratten’ figureert in dit kwatrijn als een symbool, het traditionele symbool
van het bederf dat aan alles knaagt. En daar ‘ratten’ verwijst naar de eigennaam
‘Rath’ uit de titel, heeft deze eigennaam er door de werking van het gedicht een
betekenis bijgekregen: ‘Rath’ betekent nu ook ‘Dood’.
Dood, onverbiddelijk voortschrijdend verval is de conclusie waartoe het octaaf
gevoerd heeft. Door het feit dat dit verval zich voltrekt aan de figuren die in het eerste
kwatrijn het leven in zijn prilste en meest vitale vormen symboliseren, wordt het
octaaf tot een kleine allegorie, een Elckerlyc in miniatuur: alles en iedereen moet
sterven, zelfs de herinnering aan dat wat geweest is wordt langzamerhand aangevreten
door de
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ratten van de dood en de tand des tijds.
Tot zover is alles normaal en het sonnet zou kunnen besluiten met een sextet in
bespiegelende trant, waarin berusting in het onvermijdelijke of metaphysische
verwachting als oplossing gepresenteerd worden. In dit sonnet nemen de zaken echter
een totaal andere keer. Het sextet is hier geen bespiegelende afsluiting, het opent
integendeel totaal nieuwe perspectieven en geeft in overeenstemming daarmee een
onverwachte dynamische climax aan het gedicht. Het onvermijdelijke wordt niet
beaamd, maar is een impuls tot verhoogde activiteit: er moet een rattenverdelger
komen, een Doodeheefver die de loodzware feitelijkheid van het allegorische octaaf
opheft en in zijn tegendeel doet verkeren.
Maar deze beelden stonden in uw ogen...

koppige variatie op het thema van regel 2. Wat er ook van die beelden hier en nu
over is, ze hebben in de ogen van die ‘gij’ gestaan, zijn in het bewustzijn van die
ander aanwezig geweest; en in die kwaliteit van bewustzijnsinhouden kunnen ze
misschien nog aan hun materiële verval ontsnappen.
en deze ogen zijn uiteengegaan.

Aanvankelijk was ik geneigd ‘uiteengegaan’ in meer overdrachtelijke zin op te vatten,
in de betekenis van: uiteengevallen, ontbonden. Het laatste synoniem is niet zo gek,
mits het zeer letterlijk wordt opgevat: de convergentie van levende ogen is, door het
breken van die ogen in het sterven, tot divergentie geworden. De blik van die ogen
is dus als het ware uit zijn ruimtelijke begrensdheid bevrijd, is opengegaan,
alomvattend geworden. En de beelden die tijdens het leven gevangen waren in de
convergentie van die ogen delen in die bevrijding, ze zijn ook alomvattend geworden.
De tweedimensionale, statische figuurtjes die in het octaaf nog ‘op het behang’ en
‘tegen de muur’ stonden, hebben onbeperkte bewegingsvrijheid gekregen.
Hoe hoog en ver werden de schommelbogen.
Het hart kreeg alle ruimte om te slaan.
De hand wees mij de wegen naar het leven.
De wereld bloeit. De dood is opgeheven.
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De in hun opzwevende beweging gefixeerde schommels zijn in beweging gekomen
en beschrijven bogen van kosmische afmeting. Het hart is niet meer een symbool,
maar de alomtegenwoordige hartslag van het leven. De hand heeft een duidelijke
betekenis gekregen: ze wijst naar het leven dat overal is, want de bloesemende
boomtak is een bloeiende wereld geworden.
Hierboven is al opgemerkt dat het sextet een dynamische climax is na het statische
octaaf. Dit manifesteert zich ook in een verschil in zinsbouw. Het octaaf bestaat uit
tamelijk lange, samengestelde zinnen, het sextet uit enkelvoudige zinnen, die
bovendien steeds korter worden. De hierdoor bereikte versnelling van het tempo
ondersteunt het dynamische karakter. De climax wordt bereikt in de twee zeer kort
zinnetjes waaruit de laatste regel bestaat. Deze zinnetjes staan bovendien, in
tegenstelling met de voorafgaande, in de tegenwoordige tijd. Daardoor verschijnt
hun inhoud als het resultaat van een proces dat in het verleden begonnen is en nu
voltooid: de ‘vereeuwiging’ van de figuren is begonnen toen de ‘gij’ stief en is nu
voltooid: de dood is opgeheven door ... de dood. We kunnen nu het hele sonnet
aflezen als een paradox:
octaaf: het leven voert tot de dood
sextet: de dood voert tot het leven
Dit paradoxale thema wordt nu ook uitgedrukt door de titel: Rath & Doodeheefver
betekent nu: de dood en de opheffing van de dood. In het tweeledige karakter van
deze titel weerspiegelt zich de traditionele tweeledige structuur van het sonnet, die
hier wel een bijzonder oorspronkelijke toepassing heeft gekregen. Het gedicht
overtuigt, omdat de structuur ervan in alle opzichten een consequent karakter heeft.
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Eppure
J. Kamerbeek Jr.
Tegenover de bestrijding van mijn artikel Vijf gedichten van J.C. Bloem die H.U.
Jessurun d'Oliveira in Merlyn II, 1 heeft geleverd, zijn verschillende reacties denkbaar:
die van het hooghartig ignoreren, die van het klagen ofwel stekelige opmerkingen
maken over zoveel onbegrip, die van de discussie. Wanneer ik aan de discussie de
voorkeur geef, dan pleiten daarvoor: de antecedenten van de heer d'Oliveira, de plaats
waar hij zijn kritiek heeft ondergebracht, i.c. Merlyn dat in het tableau der Nederlandse
tijdschriften niet anders dan een verheugende verschijning kan worden genoemd, de
overweging dat zijn onbegrip toch weer verre van totaal is. Wanneer men zich bij
wijze van spreken dagelijks ergert aan de jijbakken die aan politieke conferentietafels
ten beste worden gegeven, dan moet men, het voorrecht genietend in een zindelijker
milieu te ademen, de discussie openhouden tot de volstrekte onmogelijkheid ervan
gebleken is. Wij schriftgeleerden hebben de taak te begrijpen, en niet in de laatste
plaats ook elkaar te begrijpen. Dat ik bij de vervulling van die taak niet overal aan
een volledig ‘tout pardonner’ ben toegekomen, moge d'Oliveira mij ten goede houden.
Zijn artikel begint met een opmerking over de plaats waar het mijne verschenen
is: ‘het kwartaalschrift Forum der Letteren, een blad waaraan men vaak goed kan
zien dat het de voortzetting is van het tijdschrift Museum’. Men kan zich afvragen
wat in de economie van zijn artikel de functie van deze bijstelling is. Het lijkt mij
weinig waarschijnlijk dat d'Oliveira daarmee aan het Forum, en impliciet aan mijn
artikel, een bij uitstek musisch karakter zou willen toekennen. Eerder zal hij een
aspect van dat vroegere tijdschrift op het oog hebben dat hem als ‘het stoffig museale’
voorkomt en dat men ook ‘het degelijk wetenschappelijke’ zou kunnen noemen. Het
vreemde is nu dat hij mij in het vervolg niet een overmaat aan dorre
wetenschappelijkheid, maar integendeel een teveel
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aan subjectiviteit, dus een onwetenschappelijke houding, verwijt. Daarmee komt de
opmerking over de genealogie van Forum in de lucht te hangen. Ze is een
anti-academisch ‘terzijde’, dat de samenhang van het artikel enigszins schaadt, en
dat herinnert aan de houding van iemand als Frans Coenen, wiens scherpzinnigheid
niet kon verhinderen dat hij tegenover alles wat naar wetenschap rook, van een botte
bêtise was. Ik haast me hieraan toe te voegen dat de positie van d'Oliveira principieel
anders is, omdat de instantie der wetenschap, blijkens zijn beroep op de objectiviteit,
voor hem bestáát. Een van de eerste desiderata met betrekking tot de geestelijke
gezondheid van Merlyn - die velen met mij ter harte gaat - is de opheldering van de
hier aan den dag tredende ambivalentie ten opzichte van het begrip ‘wetenschap’.
Een doordenken - eventueel in discussie brengen - van deze samenhangen zal het
tijdschrift kunnen behoeden voor dogmatische krampachtigheden en verstarringen.1
Intussen levert d'Oliveira's beroep op de objectiviteit de basis die een discussie
mogelijk maakt. De interpretatie van een gedicht moet, hoe ver men zich ook op de
grens van het zegbare waagt, in laatste instantie toetsbaar zijn. Al te dikwijls dient
de leuze van de polyinterpretabiliteit als een vrijbrief voor tot niets verbindende
praatjes waarvan niemand wijzer wordt.
Wanneer men de zaak nu wel beziet, dan is d'Oliveira de door mij gewenste
discussie eigenlijk al begonnen, door op bepaalde punten mijn interpretatie te
aanvaarden. Dat geldt in de eerste plaats voor het reflexieve ‘dit, deze’. Deze zaak
is voor mij centraal, zelfs zo dat al het andere er uit voorvloeit of er althans mee in
verbinding staat. Indien ik namelijk één verdienste voor mijn commentaar mag
vindiceren, dan is het die der coherentie. Wanneer nu d'Oliveira, na beaming van
mijn uitgangspunt, zich zo scherp keert tegen vele concrete interpretaties, dan moet
hij ergens de aansluiting hebben gemist. Ik geloof zelfs dat men in zijn lectuur van
mijn artikel het punt kan aanwijzen waarop de aanvankelijke instemming omsloeg
in verzet. Dat was vermoedelijk aan het eind van de vierde bladzij (p. 179 in het
origineel, p. 46 in Merlyn), waar ik een aanslag op de vrijheid van de lezer pleegde,
door hem, op straffe van inadequate intonatie, een lage uitspraak van het woord ‘dal’
voor te schrijven. In de volgende regel zal in aansluiting daarop het cursieve is
prikkelend hebben gewerkt op d'Oliveira's waakzame kritische zin. Niet voor niets
heeft hij het zelfverzekerde zinnetje ‘“Dit dal”

1

Het zou, om een voorbeeld te noemen, verhelderend kunnen werken als Merlyn zijn standpunt
tegenover de school van Hellinga wist te bepalen.
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is een dal’ tot honende titel van zijn tegen-commentaar gemaakt! - Vermoedelijk had
het de voorkeur verdiend, de intonatie van ‘dal’ discutabel te stellen, zoals ik het 8
regels hoger ten aanzien van de betekenis van dat woord had gedaan. Ik ben er voor
99% zeker van dat ‘dit dal’ ‘mijn lichaam’ betekent; door de mogelijkheid van een
andere betekenis (‘deze aarde’) open te laten, vermeed ik de schijn, dat ik mijn
interpretatie dictatoriaal aan de lezer wilde opleggen. Ik kan slechts hopen dat ik
door mijn verzuim niet nog andere goede verstaanders dan d'Oliveira in het harnas
heb gejaagd. Ik zou dezen (d'O. incluis) willen verzoeken hun oordeel op te schorten,
tot ik mijn kaarten op tafel heb gelegd. Welnu, ik wil, in afwijking van de
polyinterpretabiliteits-adepten, poneren dat er een optimale intonatie voor de woorden
van elk gedicht te vinden is en dat deze intonatie ten nauwste met de betekenis van
de woorden samenhangt. Als ik in het onderhavige geval voor 99% zeker ben van
de betekenis ‘mijn lichaam’, dan ben ik ook voor 99% zeker van de lage intonatie
van ‘dal’. Wanneer men zich, bij het lezen van de woorden ‘dit dal’ ervan doordringt
dat ze ‘mijn lichaam’ betekenen, en aan ‘dit’ dus de volle trots van zijn existentieel
pathos meegeeft, dan is het volgens mij onvermijdelijk dat bij ‘dal’ de stem nog
verder omlaag gaat.2 Die zekerheid is introspectief, wat iets heel anders wil zeggen
dan subjectief! Wellicht valt de cursivering van is te verklaren uit de kleine ‘effort’
die nodig was om de 1% onzekerheid te overstemmen, op dezelfde manier zoals
‘ongetwijfeld’ juist niet de modaliteit van de volstrekte zekerheid aanduidt. Dit is
dan een Schönheitsfehler die men mij, hoop ik, niet te zwaar zal aanrekenen.
Nu meent d'Oliveira een spervuur van zijn zwaarste logische geschut om mij heen
te leggen, door mij een cirkelredenering te verwijten: ‘het woord “dal” krijgt het
extra accent omdat het laag wordt uitgesproken en het moet laag worden uitgesproken
omdat het het woord “dal” betreft’. Wat mij hier verwondert, is niet het argument
op zichzelf, maar de volslagen ‘Ahnungslosigkeit’ waarmee het als afdoend naar
voren wordt gebracht. Alsof elke cirkelredenering per se vicieus moet zijn, alsof de
hermeneutische cirkel niet constitutief is voor de geesteswetenschappen!
Dienaangaande is sinds tientallen jaren een discussie aan de gang, waaraan een aantal
van de beste geesten hebben deelgenomen en waarvan men de resultaten voor de
methode der interpretatie op lumineuze wijze

2

Men zou zich een soort van arbitrage in deze zaak kunnen denken door een beroep op de
grammofoonplaat. Maar d'Oliveira zal het met me eens zijn, dat ook dit niet afdoende is.
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uiteengezet vindt in een opstel als Linguistics and Literary History van Leo Spitzer.
Het is mogelijk dat zich in deze lacune de ambivalentie ten aanzien van het
wetenschappelijk bedrijf doet gelden, die mij voor Merlyn kenmerkend schijnt. Men
streeft naar objectief gefundeerde resultaten, maar verzuimt, zich omtrent de gang
der wetenschappelijke discussie te oriënteren. Voor wat d'Oliveira aangaat, is dat
des te merkwaardiger omdat hij - en nu ga ik mij schuldig maken aan wat in zijn
rechtlijnige, puriteinse terminologie ‘polemisch overspel’ zou heten - vlak bij huis
blijvend zijn kentheoretisch instrumentarium had kunnen aanvullen. Niemand minder
dan zijn leermeester H.R. Hoetink heeft met klem van redenen het goed recht van
de ‘circulus virtuosus’ in de geesteswetenschappen bepleit.3
Rebus sic stantibus doet het ietwat eigenaardig aan, als men d'Oliveira niij hoort
verwijten dat deze of gene uitspraak van mij ‘methodologisch onjuist’ is. Dat gaf
mij eenzelfde soort binnenpret als het betoog van die met de pretenties van een uomo
universale rondwandelende fysicus die anno 1937 mij met een opgestreken zeiltje
bekend meende te moeten maken met het bestaan van een zeker boek dat La condition
humaine heette en dat zo'n goede stijl had enz.
Ik zou willen zeggen: kom d'Oliveira, geef mij de hand, stap in het carrousel en
waag het met de ‘Zirkel des Verstehens.’ Het is deze circulaire denktrant die de
reflexieve betekenis van ‘dit, deze’ aan het licht heeft gebracht. Waar het nu om gaat,
is dat au fond dezelfde verhouding tussen het signifiant en het signifié in zo goed als
alle gevallen bestaat die ik ter sprake heb gebracht.
Als voorbeeld neem ik het woord ‘hijgt’, bij de bespreking waarvan d'Oliveira
mijn wijze van interpreteren tot haar meest absurde consequentie meent te kunnen
doortrekken: ‘Het woord “hijgt” betekent niet alleen “hijgt”, maar het hijgt ook. Het
woord “blauw” betekent niet alleen “blauw”, maar ìs ook blauw’.
Toevallig komt het woord ‘blauw’ in een van de besproken teksten voor. Ik zal
mij wel wachten, voor dat woord identiteit van signifiant en signifié te postuleren.
Het verschil met ‘hijgt’ is daarin gelegen dat de betekenisonderscheiding ‘ademen’,
die in ‘hijgen’ ligt opgesloten, bij het hardop lezen van het gedicht noodzakelijker
wijze wordt geactueerd, terwijl in het geval van ‘blauw’ elk noodzakelijk verband
tussen het aanduidende en het aangeduide ontbreekt. Let wel: wat ik hier over ‘hijgen’

3

Het begrip feit in geschiedenis en rechtswetenschap, in: Weerklank op het werk van Jan
Romein, Amsterdam, Antwerpen, 1953, p. 60.
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zeg, geldt zonder gebruikmaking van enige buitentekstuele verwijzing. Het gaat om
de dubbele functie van het woord binnen het gedicht. Die dubbele functie is een
onbetwistbaar feit. Men zou haar dichterlijk belang alleen twijfelachtig kunnen maken
door aan te tonen dat ze toevallig is.
Hetzelfde geldt voor dat andere laatste woord ‘vult’. D'Oliveira verwijt mij hier
‘schijn-explicatie, Wortspielerei’.4 Als hij een coherente aanval op mijn artikel had
willen (en kunnen) schrijven, dan had hij eerder mij telkens op de vingers moeten
tikken omdat ik onderhevig zou zijn aan een denkdwang die mij overal identiteit van
signifiant en signifié doet zien, zoals anderen in alle verschijnselen de Hegelse drieslag
moeten herkennen. Maar is het mijn schuld dat er bijvoorbeeld met het slot van
Bloem's meeste gedichten iets bijzonders aan de hand schijnt te zijn? Dat die
slotverzen mij zijn opgevallen? De grootste filoloog van deze eeuw heeft gezegd:
‘Wenn das Philosophieren im Staunen wurzelt, so ist es die Voraussetzung aller
Kritik, dass dem Kritiker bestimmte Dinge auffallen’. De slotwoorden ‘hijgen’, ‘voor
immermeer’, ‘Eindlijk te zíjn’, ‘vult’ treffen door een je-ne-sais-quoi, waarvan ik
een steekhoudende interpretatie hebt trachten te geven. De gelijkheid van plaats en
de gelijksoortigheid van functie schijnen toeval uit te sluiten. Wat nu in het bijzonder
dat ‘vult’ betreft, d'Oliveira heeft gelijk wanneer hij zegt: ‘Elk woord vult de plaats
die open is voordat het er staat’. Maar juist door zijn plaats als laatste woord heeft
‘vult’ bij uitstek afrondende, vullende functie. Aan het circulair betekenis-patroon
dat ‘vult’ binnen het gedicht vertoont, kan niet worden getwijfeld.
Ik herhaal: binnen het gedicht. De hardnekkigheid waarmee d'Oliveira mij juist
naar aanleiding van deze interpretatie van ‘literairkritisch overspel’ beschuldigt, riekt
naar sectarisme, en wel in tweeërlei opzicht. De latente vooronderstelling van deze
kritiek is dat de ware binnentekstuele interpretatie, de ortholexie, alleen ‘intra muros’
van Merlyn's kasteel kan worden bedreven. Verder is hier een stijlfiguur in het spel
die in het orthodox binnentekstuele systeem eenvoudig niet past en daarom blijkbaar
geïgnoreerd moet worden. Dat is de allusie. Wanneer ik in de bespreking van
Grafschrift Bloem's dichterschap in het geding heb ge-

4

‘Wortspielerei’ is blijkbaar onvriendelijk bedoeld. Het zou zo gebruikt kunnen zijn in een
Duitse geschiedenis van de Engelse literatuur uit 1880, bij de behandeling van, zeggen we,
John Donne. Ik zou er vrede mee hebben, als het woord in neutrale betekenis was gebruikt.
Dan zou mijn Wortspielerei dienen, om in het werk van Bloem iets op het spoor te komen
dat inderdaad met de woordspeling verwant is, maar tot een ‘diepere’ laag behoort.

Merlyn. Jaargang 2

59
bracht, dan is het naar aanleiding van de verzen:
Door geen vervoering stralend uitverkozen
Tot heerschen in een onaantastbaar rijk -

Men moet wel een vreemdeling zijn in het Jeruzalem der Nederlandse poëzie of een
verbeten sectaris, om hier de discrete allusie aan het dichterschap van Roland Holst
niet te kunnen/willen horen. Er geen gebruik van te maken voor de interpretatie van
het gedicht waarin zij voorkomt, ware methodisch puritanisme pur. Ja, ik moet
bekennen, dat ik de gefantaseerde dialoog Bloem-Roland Holst mede heb ingevoerd,
om mijn vrijheid van beweging uitdrukkelijk en enigszins provocerend te handhaven
tegenover methodische zedenmeesters (waarbij ik waarschijnlijk nog niet aan Merlyn
heb kunnen denken!).
Ik ben mij intussen bewust dat ik, empirisch bezig met Bloem's vijf gedichten,
mijn lezers een in zekere zin onmisbaar stuk theorie heb onthouden. Daarbij denk ik
aan de vraag, welke soort van woorden (ik zeg niet: woordsoort!) in beginsel zulk
een circulaire betekenis kunnen aannemen. Zeer voorlopig en mij voorbehoudend,
later op dit moeilijke probleem terug te komen, zou ik willen zeggen: het moeten
woorden zijn die op een of andere manier, naar het gedicht zelve of een van zijn
elementen kunnen verwijzen. (Men ziet het: in beginsel ben ik bijna ‘plus merliniste
que Merlin’, alleen, naar ik vurig hoop, in een niet-sectarische zin.) Zo kan het woord
‘ademen’, in een gedicht voorkomend, juist omdat het betrekking heeft op een van
de meest essentiële functies van elk gedicht, a.h.w. een stukje ingebouwde poëtica
vertegenwoordgien. Daarmee is de mogelijkheid gegeven, a.h.w. poëtica te incarneren,
dus poëzie te schrijven waarin vorm en inhoud, al is het maar op één punt, volkomen
samenvallen.
Over het vorm-inhoud-probleem heeft d'Oliveira een uitspraak die niet van
meerzinnigheid valt vrij te pleiten. Hij ziet mij ‘niet ontsnapt’ aan ‘het grote gevaar’
‘dat men gaat geloven in een magische vorm-inhoud-identiteit die in werkelijkheid
niet bestaat, of toevallig is’.
Eén opmerking vooraf. Het woord ‘magisch’ is waarschijnlijk ironisch bedoeld,
evenals op de volgende bladzijde ‘het wonder van het dichterschap’. Leeft d'Oliveira
werkelijk nog onder de terreur van ‘het wonder van Leidschendam’? Het wordt dan
tijd dat de taboe's waarmee Ter Braak de woorden ‘wonder’ en ‘magie’ heeft belegd,
worden opgeheven. Een woord is magisch, wanneer het doet wat het betekent. Dat
is een
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nuchtere definitie, maar de zaak is er niet minder wonderlijk om.
Wat nu d'Oliveira's uitspraak omtrent de vorm-inhoud-identiteit ‘die in
werkelijkheid niet bestaat’ betreft, die kan, als ik het goed zie, drieërlei betekenen:
I Identiteit van vorm en inhoud is principieel onbestaanbaar. Nu zijn de termen
‘vorm’ en ‘inhoud’ misschien heel ongelukkig, en is het probleem van hun verhouding
een van de meest ingewikkelde. D'Oliveira leze daarover de magnifieke uiteenzetting
die Stutterheim indertijd gegeven heeft. Die ingewikkeldheid is echter geen reden
om het probleem uit de aesthetica te verbannen. Er zou dan bedroefd weinig van de
aesthetica (en de poëtica) overblijven. Nu is het nog denkbaar, dat d'Oliveira de
aesthetica niet meent nodig te hebben, maar welke een vreemde opvatting van empirie
zou de zijne zijn, als hij het zonder aesthetische bezinning meent te kunnen stellen.
Ik meen deze mogelijkheid dus te mogen uitsluiten.
II Identiteit van vorm en inhoud is niet bereikt in de door mij behandelde passages
van Bloem's gedichten. Naar mijn mening is d'Oliveira dan in gebreke gebleven, die
identiteit in andere passages aan te wijzen en te demonstreren. Nu is het zeer wel
mogelijk dat hij dit niet de taak van de exegeet vindt. Daarmee zou dan opnieuw een
zeer algemeen probleem aan de orde zijn gesteld. Voor mij is de demonstratie van
de bedoelde eenheid het hoogste wat de exegese kan bereiken. Wanneer men zijn
ambitie minder hoog stelt, dan blijft er genoeg te doen aan het uitleggen van moeilijke
gedichten (en van gemakkelijke: zie Merlyn II, 2 p. 10, noot 1!). Dit is noodzakelijk
en dikwijls boeiend werk van een soort, die in Merlyn herhaalde malen op een
verrassend intensieve wijze is beoefend. Maar door zich hiertoe te beperken zou men
het exegetisch bedrijf op betreurenswaardige wijze verarmen. Ik houd vol: it would
be shorn of its crown. Alleen voel ik me genoopt, op dit punt d'Oliveira een
zwaarwegend argument in handen te spelen dat hij tegen mij zou kunnen gebruiken.
Ik herinner me de zo straks reeds (anoniem) aangehaalde E.R. Curtius te hebben
horen zeggen: ‘Het wordt tijd dat wij filologen ons terugtrekken op onze eigenlijke
taak, het uitleggen van literaire werken’. Was dit tegen de Geistesgeschichte gericht,
of tegen de moderne stilistiek (waarmee Curtius overigens toch een sterke affiniteit
had)? In het laatste geval zou ik mij, zij het niet zonder enige aarzeling, eerder onder
het vaandel van Spitzer-Hatzfeld-Ulrich Leo willen scharen dan onder dat van mijn
grote leermeester.5

5

Ik gebruik hier voor de tweede maal opzettelijk het woord ‘leermeester’, o.a. om goed te
laten uitkomen dat wetenschappelijke disciplines tradities hebben. Het is een illusie te menen
dat men, bijvoorbeeld bij het interpreteren, ab ovo beginnen kan.
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III Identiteit van vorm en inhoud is nergens in de gedichten van Bloem verwerkelijkt.
Dit zou impliceren dat deze gedichten geen ‘poëzie’ zijn. Als dit d'Oliveira's mening
ware, vraagt men zich af, waarom hij zich met die pseudo-gedichten bezighoudt.
Zijn protest tegen mijn explicatie zou dan zo iets als pure betweterij zijn.
Daar de mogelijkheden I en III tot absurde consequenties blijken te leiden, heeft
men d'Oliveira's bedoeling dus ergens in het onder II behandelde te zoeken. Enige
opheldering daaromtrent zal welkom zijn. D'Oliveira make dan van de gelegenheid
gebruik, om enige onvriendelijke woorden zoals ‘een goedkoop soort goocheltruc’,
‘gemakkelijke foefjes’ - die mij uit zijn mond, ik beken het, toch wel steken - coram
populo in te slikken, liefst ‘with a good grace’.
Laat mij tenslotte nog één bezwaar aanduiden dat d'Oliveira tegen mijn werkwijze
had kunnen - en in zekere zin: had moeten - inbrengen. Dit namelijk dat ik mij niet
tot één gedicht heb beperkt, maar er vijf gekozen en die - uiteraard buitentekstueel!
- onderling vergeleken. In zekere zin zou hij met dit bezwaar gelijk hebben gehad.
Ik ben, met Curtius, van mening dat men van het opvallende moet uitgaan. Het
vergelijken nu is een steuntje voor de menselijke zwakheid, een hulpmiddel om wat
had moeten opvallen, maar in feite over het hoofd was gezien, in het vizier te krijgen.
De reductie in drie van de vijf gedichten, het reflexieve demonstrativum in
Zomerloomheid (I), Het Baanwachtershuisje (II), In Memoriam (III), Ademen (IV),
‘ademen’, resp. een modificatie daarvan in IV en I, het hen-dia-tris in het laatste vers
van I en III, ‘vervulling’ als latent thema aan het slot van I, II, III, en V (Grafschrift),
het parallelisme van de voorlaatste verzen van II en V, het cyclisch betekenispatroon
van ‘hijgt’, ‘vult’, ‘keeren’, de tweeledigheid in I en V, de eigenaardigheden van de
stemvoering in IV, II en V, het temporeel aspect van ‘immermeer’, ‘levenslang’ enz.
zijn even zo vele opvallende verschijnselen waarvan de significantie door frequentie
en parallelie is verzekerd. Nur was fruchtbar ist, ist wahr. Dit dal is een dal.
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...si muove?
H.U. Jessurun d'Oliveira
Laat ik vooropstellen, dat ik de repliek van de heer Kamerbeek op hoge prijs stel.
Al te lang negeren de universiteit en het literaire tijdschrift elkaar als gespreksgenoten;
elke poging om deze eenkennigheid te doorbreken is daarom toe te juichen, ook al
zal veelal de skribent in het literaire tijdschrift op zijn broek krijgen. Daarnaast ook
waardeer ik de heuse wijze waarop mijn opponent zijn kritiek in het vat gegoten
heeft. Dat brengt mij op de inkleding van míjn bezwaren. Voorzover er bij deze
jachtpartij van grofheid sprake was, wil ik graag verklaren dat de grofheid bij de
jager zat, niet bij het wild. Maar aangezien ik er nog niet zo zeker van ben dat mijn
positie al hopeloos is, kan ik mij nog niet voetstoots gewonnen geven. Het lijkt mij
het beste puntgewijs in te gaan op de voornaamste tegenwerpingen in het betoog van
de heer Kamerbeek, die mij - de eerste klap is een daalder waard - al in zijn eerste
woord efficient in de hoek drukt van de godsdienstige obskuranten die de grote
ontdekker van de ware verhoudingen in ons zonnestelsel1 liever in de kerker dan op
de katheder zagen. Daartegenover zie ik mij voorlopig eerder als (ongewild)
verspreider van zijn dwaalleer dan als onderdrukker ervan.

1
De kwestie van de intonatie van ‘mijn dal’. Kamerbeek stelt (a) dat ‘mijn dal’ op
deze plaats in het gedicht laag dient te worden geïntoneerd, en (b) dat dit zinsdeel
alsdan een vorm-inhoud-identiteit zou opleveren. Het enige argument dat hij voor
stelling (a) in zijn oorspronkelijk opstel heeft aangevoerd, is gelegen in ‘het samenspel
van faktoren waaruit het gedicht is opgebouwd’. Dit heb ik een te vage uitspraak
genoemd. Daar-

1

Diskrete allusie aan Spitzer's beeldende theorie over de persoonlijkheid van de auteur als
samenbindende faktor in het werk?
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naast stelde hij, dat men deze lage intonatie kon ervaren door het gedicht hardop te
lezen. Ik meende daartegenover, dat het heel goed mogelijk is om op grond van het
enjambement in toon te stijgen bij het uitspreken van ‘dit dal’.
Nu legt Kamerbeek na dit interessante biedverloop alsnog zijn kaarten op tafel,
en ik wil er meteen bij zeggen dat ze te laag zijn om het spel te maken. Zijn stelling
adstrueert hij waarachtig niet een nieuwe onbewezen stelling (c), nl. ‘dat er een
optimale intonatie voor de woorden van elk gedicht te vinden is en dat die intonatie
ten nauwste met de betekenis van de woorden samenhangt.’ Dit komt neer op het
vullen van het ene gat met het andere. Het spreekt vanzelf dat hypothese (c) geen
argument kan vormen voor de juistheid van hypothese (a). Maar bovendien is de
hypothese nog allesbehalve scherp geformuleerd: met het woord ‘samenhangt’ wordt
de kerk mooi in het midden gelaten, terwijl de waarde van de hypothese grotelijks
verhoogd zou worden als men wist hoe de aard van die samenhang gedacht moet
worden. Bepaalt de betekenis de intonatie, of de intonatie de betekenis, of bestaat er
een wisselwerking? Het vervolg doet vermoeden, dat de betekenis primair is, d.w.z.
onafhankelijk van de intonatie vast te stellen (‘Als ik in het onderhavige geval voor
99% zeker ben van de betekenis van “mijn lichaam”, dan ben ik ook voor 99% zeker
van de lage intonatie van “dal”’). In dat geval is dus de intonatie de afhankelijk
variabele.
Dat lijkt me ook juist. Om aan de manier van lezen zelfstandige waarde toe te
kennen bij de bepaling van vorm-inhoud overeenkomst is ook daarom bij moderne
poëzie minder profijtelijk, omdat deze primair gelezen en niet opgelezen wordt. De
moderne poëzie heeft zich van mondelinge overdracht geëmancipeerd; hardop lezen
is mogelijk, maar vaak niet eens wenselijk, omdat daarmee teveel
betekenismogelijkheden worden uitgeschakeld.
Een implikatie van de hypothese der ‘nauwe samenhang’ tussen betekenis en
intonatie - Kamerbeek is zich dat zeer goed bewust - vormt de eis, dat een woord
niet polyinterpretabel is. Immers, betekent een woord in een gedicht twee of meer
dingen, dan wordt de samenhang lelijk verstoord, omdat men een woord nu eenmaal
maar op één manier tegelijk kan intoneren. Nu zou de hypothese nog wel aan te
passen zijn in die zin, dat elke meerduidigheid recht geeft op een nieuwe intonatie
van het hele gedicht, maar dit krijgt dan toch wel iets heel kunstmatigs, en de these
van de ‘optimale intonatie’ is dan, dunkt me, niet meer te redden. Of moet men zich
denken dat de optimale intonatie het produkt is van
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de gezamenlijke, op grond van de meerduidigheid mogelijke, intonaties? Dat is toch
een al te mechanische oplossing, die ik Kamerbeek niet in de schoenen wil schuiven.
Toch gaat mij anderzijds het overboord gooien van de theorie van de meerduidigheid
tegen de vleug. Laat ik de zaak toelichten aan de passus in het gedicht van Bloem.
Leven is niet veel meer dan ademhalen.
Maar dat is: in de diepten van dit dal
De oneind'ge ruimte tot zich in te leiden
En, na één wankel oogenblik van beiden
Die te hergeven aan 't beroofd heelal.

We kunnen het erover eens zijn, dat er met ‘dit dal’ verwezen wordt naar ‘mijn
lichaam’, maar dat betekent allerminst dat er een identiteit bestaat tussen ‘dal’ en
‘lichaam’; het is een vergelijking, waarbij ‘dit dal’ een restwaarde houdt, en deze
restwaarde bedraagt, als men al zo exact wil zijn, meer dan 1%; het is immers nogal
waarschijnlijk, dat ‘dit dal’ ook verkortende toespeling is op ‘dit aardse tranendal’,
wat overigens een mooi bewijs vormt voor de uitspraak van Kamerbeek dat ‘Het
spraakgebruik van Bloem nu geheel in de lijn van deze eeuwenoude traditie’ (is):
‘dit aardse tranendal’ is immers een schoolvoorbeeld van het ‘pathos der beperking’.
Een aanwijzing voor deze nevenbetekenis ligt in het kosmische karakter van het
gedicht, de kommunikatie door ademhaling van de eenzame mens op de wereld met
het heelal en zijn ‘najaarssterren’. Zoals deze ‘najaarssterren’ mede een projektie
vormen voor de levensfase van de in het gedicht aanwezige mens, zo is in ‘dit dal’
zowel de aarde als deze mens tegenwoordig.
Als ik hier een beroep mag doen op wat ik elders in dit nummer ‘dynamische
syntaxis’ ofwel de stijlfiguur van de springprocessie heb genoemd (het verschijnsel
in moderne poëzie dat een woord of zinsdeel twee keer gebruikt wordt, éen keer
verbonden met het voorafgaande, éen keer met het vervolg) dan zie ik niet in, hoe
men de enkelduidigheid theoretisch kan redden.
Aanvaardt men hier de meerduidigheid, dat is de hypothese van de optimale
intonatie in deze vorm niet houdbaar. Niettemin wil ik for the sake of argument wel
even net doen, of inderdaad de ondubbelzinnige betekenis van een woord een optimale
intonatie ervan met zich meebrengt. Maar dan ligt het toch veel meer voor de hand,
om de stem te
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laten zinken bij de in dezelfde regel voorkomende woorden ‘de diepten’. Of geldt
het zo algemeen geformuleerde postulaat van de nauwe samenhang tussen betekenis
en intonatie op deze plaats niet, dan wel in mindere mate?

2
Nog een opmerking over de grammofoonplaat en de introspektie. Ik stem volmondig
met Kamerbeek in, dat de beluistering van een grammofoonplaat geen uitsluitsel
brengt: hoe ‘dit dal’ uitgesproken wordt staat los van de vraag hoe het optimaal
uitgesproken moet worden. Maar dat het onvermijdelijk zou zijn (als men aan ‘dit
dal’ ‘de volle trots van zijn existentieel pathos’ (brr) verleent op grond van de
overweging dat ‘dit dal’ = ‘mijn lichaam’,) de stem omlaag te laten gaan, laat ik
volledig voor rekening van des heren Kamerbeeks introspektie, waar ik mijn eigen
afwijkende introspektie tegenover kan stellen. De ene introspektieve zekerheid is de
andere waard, en daarmee zou de diskussie, in een weinig verheffend welles-nietes
geroep ontaarden, ware het niet, dat ik mij aan dit argument niets gelegen liet liggen.
Of introspektie nu iets anders is dan subjektief reageren of niet, het vormt alleen in
de meest prille stadia van de wetenschappelijke meningsvorming een bijdrage tot
het vinden van de waarheid. Overtuigende kracht bezit het alleen voor de introspicient
zelf, die maar moet hopen door jarenlange training van zijn subjektieve bias af te
raken en zo tot zuivere waarneming van het afgepelde ‘wezen’ der dingen te komen.
Ik wil aan de introspektie heuristische waarde niet ontzeggen, want het staat ieder
vrij op zijn eigen manier tot het formuleren van zijn hypotheses te komen, maar
daarin staat deze aanloop gelijk met de inspiratie, de droom, de brainwave of de tip.
De plaats van de introspektieve methode ligt vóór de hypothese, zij kan niet dienen
tot bewijs van de hypothese. Wat mij hier verwondert, is de volstrekte
‘Ahnungslosigkeit’ waarmee het introspektieve argument naar voren wordt gebracht.
Door A.D. de Groot is de vooral in de omgeving van Utrecht woekerende introspektie
zijn bescheiden plaats gewezen1.
Wanneer inderdaad het beroep op de objektiviteit de ‘common ground’ is die deze
diskussie mogelijk maakt, dan tellen argumenten, gewonnen uit de introspektieve
methode niet mee, omdat zij op geen enkele wijze geverifieerd kunnen worden dan
via het waarmaken van een introspektie stoelende hypothese. In zoverre is het lot
van de introspektie ver-

1

A.D. de Groot, passim in zijn voortreffelijke ‘Methodologie’ (1961).
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bonden met dat van de hypothese, en dat brengt de nutteloosheid van een beroep
erop met zich mee. Dit wat betreft de ‘binnenpretjes’.

3
De ‘Zirkel des Verstehens’. Het kan niet de bedoeling zijn hier een uitvoerige
verhandeling te geven over acceptabele en minder acceptabele methoden van
interpretatie, noch ook uiteen te zetten in hoeverre ik met Spitzer meega. Ik wil
volstaan met te zeggen, dat de verschillen in methode tussen natuur- en
geesteswetenschappen mij gradueel voorkomen, en dat mijn ambivalentie zich niet
zozeer richt tegen het wetenschappelijk bedrijf, als wel tegen die - mogelijk plaatselijk
ingeburgerde - vormen van dit bedrijf, die ik minder wetenschappelijk vind, met
name tegen het toekennen van een hoge, ja soms zelfs in de alphawetenschappen
unieke waarde aan technieken als Verstenen en intuïtieve interpretatie. Ik meen dan
ook dat het geschil grotendeels terug te brengen is tot verschil in inzicht met
betrekking tot de mogelijkheid van een objektieve en wetenschappelijke stilistische
interpretatie. Toe te geven valt, dat bij het beoefenen van een methode van interpretatie
die het literaire objekt op zich zelf en om zich zelf neemt, tot op zekere hoogte
gesproken kan worden van een cirkelredening: men hecht immers grote waarde aan
wat A.D. de Groot de convergentie noemt van uitkomsten van de interpretatie binnen
het als objekt gekozen literaire werk. Men doet m.a.w. een beroep op één element
van het literaire werk om andere elementen te verklaren, maar moet ook omgekeerd
dit eerste element weer verklaren in het licht van de andere elementen. Dit in het
verspringen van het perspektief in de kontekstuele interpretatie, waarbij telkens
hetzelfde materiaal nu eens als gegeven, dan weer als te verklaren wordt beschouwd.
Wat dit punt betreft wil ik het hierbij laten: de Zirkel des Verstehens is geen
permanente rondetafelkonferentie.

4
De voorlopige theorie der geprivilegieerde gevallen van de eenheid van vorm en
inhoud. Woorden ‘die op een of andere manier naar het gedicht zelve of een van zijn
elementen kunnen wijzen’, kunnen een circulaire betekenis aannemen, betoogt
Kamerbeek. Ik wacht zijn argumentatie af. Intussen impliceert zijn opmerking een
komplete theorie over het wezen van een gedicht: ik zie dat de klank ertoe behoort,
maar ook de typografie in de ruimste zin: het lettertype, de bladspiegel, de kleur
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van de letter, enz.? In dat laatste geval zou, wanneer het woord ‘blauw’ blauw gedrukt,
het woord ‘cursief’ cursief en het woord ‘zwart’ zwart gedrukt zou zijn, deze
vorm-inhoud-identiteit bereikt zijn? Zijn alle onomatopeeën geprivilegieerd? Vallen
overdrachtelijke betekenissen van klanknabootsingen onder omstandigheden ook
onder het privilege? Is Paul van Ostayen een groter dichter omdat hij zijn typografie
aanpaste aan bv. de betekenis van de woorden in zijn gedichten dan degenen die een
konventionele typografie goed genoeg vonden?
Het verband met de plaats van het woord in het gedicht ben ik inmiddels
kwijtgeraakt. Het woord ‘hijgt’ hijgt, waar het ook maar staat. (Van het woord ‘avond’
in dezelfde regel is het privilege mogelijk ingetrokken, ik zie het tenminste in de
repliek niet meer terug, terwijl dat van alle andere door mij gesignaleerde gevallen
gehandhaafd wordt.) Ik mag misschien ter verduidelijking van mijn bezwaren nog
eens het geval ‘vult’ aan de orde stellen. Kamerbeek zegt: ‘Aan het circulair
betekenispatroon dat “vult” binnen het gedicht vertoont, kan niet worden getwijfeld’,
d.w.z. onder redelijk denkende mensen staat het vast. Waarom? Omdat het als
slotwoord een bij uitstek afrondende, vullende funktie heeft, omdat het woord aan
het slot van een gedicht staat betekent het niet alleen ‘vult’ binnen het gedicht, maar
vult het ook het gedicht. Tot de rand. Nog één woord en het gedicht loopt over.
Koester ik hiertegen nu bezwaar omdat ik de stijlfiguur van de allusie niet toelaat
zoals mijn tegenspeler meent te weten? Geenszins. Ik beweer alleen dat het te ver
gaat om toespelingen op de wording van het gedicht, de manier van bestaan van het
gedicht, de plaats van het gedicht in het oeuvre van de dichter, de geslaagdheid van
het gedicht, te lezen in delen van de tekst van een gedicht dat daartoe geen enkele
of onvoldoende aanleiding biedt; en des te meer bezwaar heb ik ertegen naarmate
deze veronderstelde allusies meer gekunsteld aandoen. Zo doet het mij als gekunsteld
aan om het woord ‘vult’ te laten slaan op de voltooiing van het gedicht, zonder dan
ook aan ‘de regen’, die in het gedicht het grafschrift vult, een plaats toe te kennen.
In het gedicht heeft het ‘vult’ juist een tegenovergestelde betekenis: de regen vult
het grafschrift, d.w.z. wist de naam van de dode uit, de regen vervult de funktie van
de vergetelheid, de tijd of iets dergelijks. En dit ‘vult’ zou dan tegelijkertijd aan het
gedicht zijn volledige aanzijn geven? Ik kan het niet inzien, juist omdat, wat ik nog
wel wil aannemen, een dichter onder de zerk ligt. Moet het dan zoiets zijn als: zijn
naam vergaat, maar zijn gedicht over zijn grafschrift blijft leven? Niet elke paradox
overtuigt.
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Ik erken dat men van mening kan verschillen over de vraag of dit soort allusie binnen
het gedicht blijft of erbuiten treedt. Dat is misschien meer een kwestie van
terminologie dan iets anders. Maar in deze konkrete gevallen zie ik ze niet. Mochten
ze wel bestaan, dan vraag ik me af hoe dit te rijmen valt met de afkeer van de heer
Kamerbeek van de mogelijkheid van polyinterpretabiliteit: ‘vult’ heeft naar zijn
mening, als ik het wel heb, een dubbel-verwijzende funktie. Waar blijft in zijn stelsel
dan de optimale intonatie?

5
Vorm-inhoud. Laat ik mijn positie verduidelijken. Deze is noch onder I (vorm-inhoud
identiteit principeel onbestaanbaar), noch onder II (identiteit niet bereikt in de
behandelde passages), noch onder III (identiteit nergens bij Bloem verwerkelijkt)
onder te brengen, maar onder IV: identiteit is altijd bereikt. De demonstratie hiervan
bij een aantal passages van Bloem leek mij niet steekhoudend, omdat hij berustte op
toevalligheden of arbitraire kwalificatie van de gegevens.
Nu ben ik het met Kamerbeek eens, dat het aantonen van eenheid tussen vorm en
inhoud behoort tot het werkterrein van de interpreet. Alleen zie ik niet in, wat dit te
maken heeft met de opmerking dat ik ‘in gebreke (zou zijn) gebleven, die identiteit
in andere passages aan te wijzen en te demonstreren.’ Dit moet op een misverstand
berusten. Ik ben niet opgetreden als exegeet van Bloem's gedichten, maar als criticus
van de exegeet. Deze rolverdeling brengt voor mij een groot aantal verplichtingen
mee, maar daaronder is niet de zojuist genoemde. De opzet van mijn kritiek was
immers beperkt: het ging er mij niet om te demonstreren dat bij Bloem gesproken
kan worden van een bereikte vorm-inhoud-identiteit (kan het ooit anders?), maar om
aan te tonen dat de demonstratie van die eenheid laboreerde aan enige zwakte in haar
schakels.
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Anti-, On- en Niet-wetenschappelijk
In zijn belangwekkende reactie op d'Oliveira's principiële kritiek (waar d'Oliveira
op zijn beurt wel weer op in zal gaan), maakt de heer Kamerbeek enkele opmerkingen
die niet alleen zijn opponent, maar de hele positie van Merlyn ten opzichte van de
wetenschap betreffen. Opmerkingen die ik met verbazing gelezen heb.
De gelijkstelling van ‘stoffig museaal’ en ‘degelijk wetenschappelijk’ zou geen
van de drie Merlyn-redacteuren voor zijn rekening willen nemen, en wel precies om
de redenen die Kamerbeek zelf verderop noemt: een dergelijk
anti-wetenschappelijkheid zou van een botte bêtise zijn.
Even onjuist is daarom de conclusie die Kamerbeek trekt uit deze alleen door
hemzelf aangebrachte equatie, namelijk dat in de opmerking van d'Oliveira over
Forum der Letteren ambivalentie ten opzichte van het begrip ‘wetenschap’ aan de
dag zou treden. Wat Kamerbeek daarover te berde brengt, raakt niet alleen d'Oliveira;
het is zelfs uitdrukkelijk tot de hele redactie gericht.
In ons eerste nummer stond een Ter inleiding, waarvan de laatste zin luidde:
‘Merlyn kan dus misschien niet alleen plaats bieden aan essayisten met een in
Nederland nog niet ingeburgerde houding, het kan óók nog een noodzakelijke brug
vormen tussen universitaire litteratuurbeschouwing en dag- en weekbladkritiek, die
op het ogenblik niet de minste notitie van elkaar nemen’.
Deze beginsel-verklaring, en in het bijzonder de laatste zin ervan, is herhaaldelijk
in besprekingen van Merlyn geciteerd, en niet zelden honend. Waarom? Omdat het
daaruit blijvende respect voor de wetenschap op zich zelf al velen in ons land, vooral
onder de recensenten, polemisch aandoet. Er kan uit opgemaakt worden, dat wij de
positie van Merlyn onder meer willen omschrijven als ‘tussen universiteit en krant
in’. Nu deze houding door Kamerbeek uitgelegd wordt als ‘ambi-
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valent’, wil ik graag, voor eigen rekening, een kleine precisering aanbrengen.
Niet voor niets óók al in het eerste nummer van Merlyn, behandelde ik twee boeken
over Couperus, die beide uit de wetenschappelijke hoek kwamen: dat van Van Tricht,
en dat van Blok. Het eerste verwierp ik vrijwel integraal, vanwege de
onwetenschappelijkheid, en dat oordeel heb ik uitgebreid geadstrueerd. Men kan het
daarmee oneens zijn, maar dat uit mijn stuk anti-wetenschappelijkheid zou blijken,
dat zou ik waargemaakt willen zien. Over het boek van Blok,
‘droog-wetenschappelijk’ genoeg zou ik zeggen, was mijn oordeel gunstig, op een
enkel punt na, namelijk daar waar ik meende dat de auteur methodisch niet consequent
geweest is. Op deze wijze hield ik de discussie binnen de wetenschappelijke sfeer,
dat wil zeggen: aanvaardde ik het wetenschappelijke uitgangspunt van de schrijver.
Ook dat heb ik expliciet te kennen gegeven. Bij een eerste nummer van een nieuw
tijdschrift moet men er zorg voor dragen dat de bedoelingen van het blad duidelijk
uitkomen. Vandaar dat wij nauwkeurig gepland hebben, welke onderwerpen ieder
van ons ter sprake zou brengen; en vandaar dat ik een stuk heb geschreven dat blijk
gaf van een positieve instelling ten opzichte van de wetenschap.
Maar, kan men zeggen, waarom een brug tussen universiteit en krant, en niet
gewoon maar een wetenschappelijk tijdschrift zonder meer? In de eerste plaats omdat
er al een tijdschrift bestaat (Forum der Letteren), dat die functie vervullen kan, en
in de tweede plaats, omdat Merlyn weliswaar niet anti-wetenschappelijk is, en evenmin
onwetenschappelijk, maar daarom nog niet zonder meer tot de wetenschappelijke
tijdschriften gerekend kan worden.
Het strikt wetenschappelijke tijdschrift streeft naar een algemeen inzicht. Het
concrete feit is daarvoor uiterst belangrijk, maar het einddoel ligt verder weg. (Ik
zeg uitdrukkelijk: einddoel!) Het zijn niet de eigenschappen van een bepaald
verschijnsel waar het tenslotte om gaat, maar de eigenschappen van de werkelijkheid
waarvan dat ene verschijnsel deel uitmaakt.
De recensent in dag- en weekblad daarentegen heeft geen ander doel dan het
beschouwen van één object - een gedicht, een bundel, een roman, een oeuvre, het
kan van alles zijn - en het uitspreken van een oordeel daarover. Dat wil zeggen: het
op zijn specifieke wijze inpassen in een groter geheel.
Daartussen staat Merlyn. Ons doel is niet het algemeen geldende, maar het voor
één object kenmerkende, dus het vastleggen van dingen die
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wetenschappelijk wel relevant zijn of althans kunnen worden, maar die niet om die
reden door ons opgespoord worden. Wanneer wij de structuur van een bepaald werk
onderzoeken, streven wij bijvoorbeeld niet naar een dieper inzicht omtrent het begrip
structuur in het algemeen. Wij willen weten: hoe zit dat ene werk in elkaar, en wat
heeft deze organisatie (zoals ik het liever noem om het verschil in doelstelling te
beklemtonen) voor gevolgen voor dit ene geval. De vraag in hoeverre de resultaten
van het onderzoek voor verdergaande wetenschappelijke activiteit bruikbaar zijn, is
niet bepalend voor onze bezigheden.
De norm van feitelijke toetsbaarheid, en daarmee de methoden die gevolgd worden
kan men echter als ‘wetenschappelijk’ karakteriseren. Wanneer Kamerbeek mij
wijzen kan op een onwetenschappelijke gedachtegang (over anti-wetenschappelijkheid
weiger ik te discussiëren), zal ik mij ‘touché’ voelen, en mijn leven trachten te beteren.
Wie het zo wil zien, kan Merlyn dus zelfs nog wel wetenschappelijk noemen, maar
dan in de betekenis van: op wetenschappelijk verantwoorde wijze zich bezig houdend
met afzonderlijke objecten, zonder (doorgaans) een ander doel dan het begrijpen van
die geïsoleerde litteraire uitingen. Een honorabel onderdeel van het wetenschappelijk
bedrijf. Dat wij soms wat minder voorzichtig zullen zijn dan de wetenschapsman
dient te blijven, is een gevolg van het feit dat wij ons niet steeds behoeven af te
vragen of een of andere observatie of zelfs een premisse wel in overeenstemming is
met de stand van de wetenschap op een bepaald moment. Wij kunnen ons een wat
meer experimenterende houding veroorloven, en de stethoscoop voor ons eigen
genoegen eens op de voetzolen van de patiënt zetten, terwijl het medisch vaststaat
dat de moeilijkheden in de borstkas zitten.
Anti-wetenschappelijkheid getuigt van botheid, dat ben ik roerend met Kamerbeek
eens. Maar niet minder bot, en even gevaarlijk, vind ik de vanzelfsprekendheid
waarmee bij ons twee groepen mensen die zich op verschillende wijze met het zelfde,
de litteratuur, bezig houden, elkaar negeren of hoogstens in stekelige en rancuneuze
terzijdes notitie van elkaar nemen. Ik ben er zeker van dat Kamerbeek dit met mij
eens is. Wetenschap staat niet tegenover de krant, het is iets anders. Merlyn kan voor
beide een ‘Fundgrube’ zijn, zowel materiaal aan de wetenschapsman biedend voor
zijn verdergaande conclusies als aan de recensent voor een gefundeerd oordeel, en
bovendien de lezers afgeronde betogen sui generis bieden. Een ambitieus maar
bepaald niet anti-wetenschappelijk programma.
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Een positie-bepaling tegenover de ‘school van Hellinga’, zoals Kamerbeek van ons
vraagt, lijkt mij minder klemmend dan hem. (Bestaat die school trouwens wel echt?
Wie boeken op wil noemen waaruit dat zou moeten blijken, komt niet ver.) In ieder
geval, een principiële grens-afbakening ten opzichte van een bepaalde
wetenschapsman of groep, is voor het moment minder dringend dan het bespreken
van concrete uitingen. Als de ‘Hellinga-school’ binnenkort met een nieuw boek komt,
zullen wij daar zeker de nodige aandacht aan besteden, zonder echter de doelstelling
zelf in het geding te brengen (of misschien wel, maar dan zo dat het verschil met de
onze niet behandeld wordt als kwalitatief). Voorlopig hebben wij meer te maken met
bijvoorbeeld de New Critics, omdat hun doelstelling niet zelden aan de onze verwant
is (meer niet); hun methode echter wisselt per geval, en veel van onze gading hebben
wij dáár nog niet gevonden.
Tenslotte: dat wij bij onze strooptochten op algemene problemen terecht komen
aan de ene kant, en op waarde-oordelen aan de andere, dat spreekt vanzelf. Soms
zullen wij dus pure wetenschap bedrijven, dan weer recht op en nere kritiek.
Dergelijke ‘grensoverschrijdingen’ horen bij onze tussenpositie.
Dit alles zeg ik voor eigen rekening, uiteraard. De andere redacteuren (en onze
medewerkers) zijn het mogelijk niet steeds met mij eens. Ook dat lijkt mij alleen
maar een voordeel, zolang één ding wel degelijk voor allen geldt: het verwerpen van
de anti-wetenschappelijkheid die in ons land helaas zo vaak bon ton is. Eén van de
plezierigste consequenties van ons uitgangspunt is dat wij kunnen buurten bij de
strikt wetenschappelijke tijdschriften. En ik bedoel niet ‘slumming’.
J.J.O.
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De derde beproeving
Rein Bloem
In Merlyn 5 gaf C.W. van de Watering een interpretatie van Klein essay van Gerrit
Kouwenaar, dat mij sindsdien meer te harte gaat dan vroeger. Er gaat blijkbaar een
danige impuls uit van zo'n analyse, al moet ik er meteen bij zeggen dat het gedicht
er m.i. bij Van de Watering bekaaid af komt. Daarom en om een leesmethode te
kritiseren, deze nieuwe poging; een demonstratie van twee lezingen met voorbeelden
en conclusies.
De interpunctie in Klein essay blijkt bijna geheel afwezig; bijna - niet helemaal.
Men doet dan goed geen leestekens voor een interpretatie in te voegen, omdat daardoor
een andere structuur ontstaat dan de dichter, die immers de spaarzame leestekens
niet zo maar zal plaatsen, geeft. Van de Watering nu begint zijn analyse met het op
twee manieren lezen van de eerste zin: ik beproef het te schrijven, waarvan hij als
de meest voor de hand liggende structuur ziet: ik beproef het/ te schrijven met een
soort dubbele punt dus achter het. Grammatikaal gedacht is het dan een voorlopig
lijdend voorwerp en schrijven het ‘eigenlijke’ object. De andere mogelijkheid: het
als lijdend voorwerp bij schrijven zou de onbevredigende omstandigheid te zien
geven dat de betekenis van het in de lucht blijft hangen.
Hier is het kwaad al geschied: het zinnetje is zonder dubbele punt geen
buiten-gewoon exemplaar (zie: ik probeer je te volgen). Er is dus geen aanleiding
tot leestekens. En gesteld dat het streepje achter het niet als leesteken opgevat kan
worden, maar als hulpmiddel voor het aangeven van de zinsmelodie? Dan nog brengt
het teken een breuk in de zins-structuur teweeg, die er niet hoeft te zijn. Er kunnen
omstandigheden zijn dat de lezer gedwongen wordt zich een breuk te lezen, maar
hij moet er niet mee beginnen. En het onbevredigende, vage het dan? Dat is niet
onbevredigend, omdat het oningevulde ons blijkbaar gegeven
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wordt, de oplossing volgt misschien verderop in het gedicht. Bovendien valt die
vaagheid mee, omdat de titel Klein essay er meteen al aan vast te knopen is.
Een dergelijk voorbeeld is te vinden bij de interpretatie van de tweede strofe van
gedicht 1-:
het is ik beproef
het te schrijven

Volgens Van de Watering zou men tussen is en ik een dubbele punt kunnen denken,
waardoor een soort toelichtend verband ontstaat. ‘Maar in gedicht 2. is dat
onmogelijk’; daar staat:
het is.
ik beproef het te schrijven.

Twee opmerkingen: het woordje maar is hier niet op zijn plaats, omdat men een
structuur met punt niet zonder meer kan toepassen op een structuur zonder punt. Er
is in het eerste gedicht ook nog de mogelijkheid van is als koppelwerkwoord, waarbij
dus de mededeling wat het nu precies is opengehouden wordt: het is niet mooi, niet
lelijk, het is ik beproef het te schrijven.
het woord smelt stem
de hand versteent lucht

Van de Watering stelt dat hier twee mogelijkheden zijn: de werkwoorden zijn
overgankelijk of onovergankelijk. Hij kiest de laatste oplossing omdat het ontbreken
van een lidwoord bij stem de overgankelijke lezing bemoeilijkt. We moeten dus
lezen:
het woord smelt- stem
de hand versteent- lucht.

Afgezien van het feit dat je hier maar op moet komen- het is eenvoudig niet waar
dat het absente lidwoord iets bemoeilijkt. Althans niet op het grammatikale of
syntactische niveau, daar heeft men te maken met twee modellen van een
subject-verbum finitum-object-constructie. Op het semantische vlak gaat het minder
gewoon toe, want daar moeten stem
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en lucht als stofnamen begrepen worden. De implicaties van dit a-normale feit zullen
onderzocht moeten worden, zonder zich uit te spreken over een verkiesbare
normaliteit. Pas als deze lezing doodloopt, non-sens oplevert, kan men de
grammatikale structuur verhaspelen om een uitweg te vinden.
De zeer ongewone syntactische lezing van Van de Watering, met behulp van
fictieve leestekens aangeduid, wordt verder verdedigd door een eigenaardigheid van
Klein essay 8- te signaleren: de stem begaf zich. In die zin ontbreekt de richting
waarheen, het komt dus blijkbaar in deze poëzie voor, dat een zin in zijn normale
functie wordt onderbroken. Maar wat is het geval: in 8- (dat ook Van de Watering
als echo van 1-herkent) komt nu net ook deze zin voor:
mijn hand kon soms lucht voelen

Hand en lucht dus in een subject-object verhouding: de ‘eenvoudige’ lezing zonder
grammatikale akrobatiek verdient de voorkeur: de werkwoorden zijn overgankelijk,
de corrector moet zijn leestekens intrekken. Maar dan komt de hele interpretatie op
losse schroeven te staan. Van de Watering betoogt immers, dat de onovergankelijke
werkwoorden duiden op een mislukking, een bevriezing, een kramp, die zich dan in
de laatste regel van 1- voltrekt:
ik houd van

‘Die regel wordt namelijk plotseling afgekapt.-’ Nee, het te verwachten object
verschijnt niet.
‘De open plek is namelijk door alles of niets in te vullen-’ Ja, maar er is wel een
hiërarchie, een voorkeur: de achtste rib van Methusalem is onwaarschijnlijker dan
raapsteeltjes en raapsteeltjes onwaarschijnlijker dan het leven en het leven
onwaarschijnlijker dan iemand en iemand onwaarschijnlijker dan een naam en een
naam onwaarschijnlijker dan jou. Het zinnetje in de computer gestopt, zou er als ik
houd van jou uitkomen. Grote paniek onder ons individuele poëzielezers, die als zij
moesten invullen het liefst het meest onwaarschijnlijke zouden nemen. Maar waarom
geen rekening houden met die grootste kans en niet 's verder kijken in het gedicht:
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7Wij zijn gegrepen
hier ik daar jij
de cirkel sluit: luister

De cirkel is gesloten, de open plek ingevuld, de jij komt niet uit de lucht vallen.
Let wel: ik zeg niet dat er ik houd van jou gelezen moet worden, alleen dat de
syntactische structuur van ik houd van onaf is, dat er één mogelijkheid méér vooruit
wordt geprojecteerd dan andere, dat er dus van afkapping, mislukking geen sprake
hoeft te zijn.
Er is nog een andere gevolgtrekking uit 1- mogelijk. De structuur van deze afdeling
is als volgt weer te geven:
a. ik beproef het te schrijven (2x)
b.

nu opnieuw het lijf mij uitleverde
de stofjas uittrok

c.

vlees vloeit met ruimte ineen
het woord smelt stem drie aggregatietoestanden
de hand versteent lucht

d.

ik houd van

Of nog korter:
I

Ik beproef het te schrijven + twee
bijzinnen, bepalingen

II

drie aggregatietoestanden

III

ik houd van

Of nog korter:
Is er een aansluiting mogelijk van III bij één van de andere groepen? Het meest
voor de hand liggende - en dat is altijd het eerste spoor - is, dat ik houd van zich
aansluit bij ik beproef het te schrijven, dat het een aspect is van het vage het. Op twee
manieren wordt die vaagheid dan beperkt, vanuit de titel en vanuit de laatste regel
van 1-. M.a.w. dit essay zou kunnen gaan over de liefde, over je van het.
Nog een voorbeeld van een te weinig structurele lezing:
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het is meer dan een woord
die moeizaam rijmt op zijn tegenpool
die de haat is en soms de levende dood

Volgens Van de Watering is dit begin van 3- te vergelijken met een cryptogram, dat
alleen maar opgelost kan worden door invulspelletjes te bedrijven. Bij verrassing
verschijnt er dan:
het is meer dan een woord = poëzie is meer dan een daad
Dit zou dan een reactie zijn op het gedicht Poëzie van Remco Campert, dat aldus
begint:
Poëzie is een daad
van bevestiging. Ik bevestig
dat ik leef, dat ik niet alleen leef.

Ik zou weer een pleidooi willen houden voor een eenvoudiger uitgangspunt (geen
woorden maar daden) en kijken naar hoe die zin in elkaar zit:
woord-moeizaam rijmt-tegenpool-haat- (levende dood)
Een reeks met twee onbekenden: woord en levende dood.
Van de Watering doet nadat hij het invulspelletje achter de rug heeft, een beroep
op Vondel, die schrijft: Wat eenzaam leeft is leven doot; dus: levende dood =
eenzaamheid. Ik heb dat citaat niet in mijn hoofd, maar wel Van Dale bij de hand die dezelfde oplossing geeft, waarbij ik trouwens wil aantekenen dat levend dood
eigenlijk helemaal niet zo raadselachtig is, het beeld ‘spreekt voor zichzelf’.
woord-moeizaam rijmt-tegenpool-haat-(eenzaamheid)
Een reeks met één onbekende, die opgelost wordt als het geheel teruggelezen wordt:
haat-tegenpool-moeizaam rijmt... liefde

Geen verrassing, want de gedachten van de lezer van 1-, 7-, 8-, de lezer
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van het geheel gingen al die kant op. Is dat teruglezen geen goocheltruc? Gezien het
woord tegenpool wordt de lezer wel gedwongen in tegenstellingen te denken.
Wat staat er dan:
het is meer dan liefde die moeizaam rijmt op zijn tegenpool,
die de haat is en soms de eenzaamheid.

Daar zit een a-normale wending in, die Van de Watering al puzzelend niet signaleert,
maar die op zijn implicaties onderzocht dient te worden: hoe kan iets moeizaam
rijmen op zijn tegenpool, is dat niet dubbel-op? Op het eerste gezicht wel, maar het
gaat om het woord liefde, dat als schrijfsel nauwelijks in staat is om haat en
eenzaamheid uit te schakelen, speciaal de eenzaamheid die het thema is van de rest
van 3-. Het je van het-moment uit 1- is dus meer dan liefdeslyriek. Dat komt neer
op een tekortschieten van het woord, niet op een mislukking. Men zou hier een
woordenspelletje in kunnen zien, maar wat ik wil aangeven is, dat het onder een
absoluut beleven blijven nog geen nederlaag op alle fronten is, er blijven
perspectieven.
Een probleempje dat overblijft is het voorzetsel op. Impliceert dit niet echt rijmen:
dood-haat-daad? Ik kan op deze rijmen het woord moei-zaam niet toepassen en
gebruik de combinatie alleen in figuurlijke zin en in sinterklaasstemming:
Sint zei wat geef ik hem,
Piet zei een dassenklem.

Ook Van de Watering gebruikt de uitdrukking figuurlijk, ondanks het voorzetsel.
Maar wat is het dan wel? Het antwoord geeft 4-, het gedicht, waarvan de
interpretatie vrij gek uitvalt:
het is een samenstel van werelden
kamers plantsoenen steden
gelezen hoogland zonder betast gras
maar kleur en vorm, en de smaak
van bloed en zout
door een bevruchte mond gedronken
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een samenspanning van kleine dieren
als kevers of mieren als bij afspraak
zich begevend om zo en zo laat
naar één vierkante millimeter
die de beste is der aarde

Dit zou de zoveelste aanloop tot het schrijven zijn en de zoveelste mislukking. Hiervan
zou de hoofdstrekking zijn: het gedicht ontstaat buiten de dichter om.
?.
Ik citeer de argumentatie rond de tweede strofe:
‘De tweede strofe biedt ondanks de schijnbare nauwkeurigheid van de omschrijving
minder houvast (tenzij voor duiders van sexuele symbolen, mede in verband met
bevruchte mond). Is die grootte-aanduiding zo concreet als ze suggereert te zijn?
Dan zijn er niet zoveel mogelijkheden. Bedoeld kan zijn de punt van een schrijvende
pen. De kleine dieren zijn dan de letters; een samenspanning daarvan zijn de woorden
en, in het verlengde daarvan, poëzie. De vierkante millimeter is misschien ook de
punt als leesteken. Al schrijvend beweegt zich het “schrijfsel” volgens een doelbewust,
maar voor de dichter onbekend plan naar zijn einde; de afsluiting, de punt na het
gedicht is de beste millimeter. Een andere, minder stoffelijke strekking houd ik voor
mogelijk, maar ik zie ze niet.’
Een document.
Maar ik voel weinig voor sexuele symbolen tussen haakjes en omdat er voortdurend
verwijzingen zijn naar erotische situaties (in 8- verheft zich o.a. een baarmoeder
giechelend in de bomen) wil ik eerst 's zien of die bevruchting letterlijk genomen
kan worden en niet buiten spel gezet hoeft te worden. Zo gelezen is 4- het lichamelijk
gedicht pur-sang, het beeld van bevruchting, de kleine dieren spermatozoïden. Het
gedicht is een hoogtepunt.
Wat levert deze interpretatie op voor het Klein essay? Terug naar 1-:
ik beproef het te schrijven
nu opnieuw het lijf mij uitleverde
de stofjas uittrok
vlees vloeit met ruimte ineen
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De structuur van 1- maakt een directe aansluiting van vlees vloeit met ruimte ineen
bij de twee bijzinnen in de verleden tijd onwaarschijnlijk; Van de Watering plaatst
de werkwoorden uitleverde, uittrok en ineenvloeien wél in een reeks, met als
consekwentie dat ook lijf-stofjas-vlees in één samenhang staan. Interpretatie ‘nu
opnieuw het lijf mij (d.w.z. het onlijfelijke, zichzelf ervarende “ik”) losliet of vrijliet,
(en dat nader uitgelegd in:) zich van zijn stoffelijkheid ontdeed. Blijft echter de
moeilijkheid dat lijf stoffelijkheid, lichamelijkheid lijkt te betekenen, terwijl het
volgens de derde regel toch weer niet identiek is met stofjas.’ Hij redt zich uit de
impasse door deze lezing voor te stellen: de stofjas = onderwerp, uittrok = zelfstandig
werkwoord - een zelfde wending dus als bij de overgankelijke en onovergankelijke
werkwoorden. Meer voor de hand ligt een associatie met magazijnbediende, klerk,
enz. - bestofte figuren. M.a.w. er wordt niets abstracts afgelegd, maar iets heel
concreets, iets negatiefs, zoals het woord stof nog een aantal malen in het hele gedicht
gewaardeerd wordt:
de mond denkt water
proeft stof (2-)
zoveel stof
dat de woorden verbleken (6-)

Het lijf wordt daarentegen positief gewaardeerd - allicht tijdens het moment waarop
vlees met ruimte ineenvloeit.
Klein essay is een gedicht over twee wijzen van communicatie: liefde en taal; Van
de Watering kiest, ziet alleen de laatste mogelijkheid en waardeert die ten onrechte
als een mislukking.
Dat is een eerste conclusie, maar de oorzaak van het eenzijdige lezen is nu ook
duidelijk geworden: de leesmethode is discutabel.
Ten eerste worden syntactisch normale constructies doorbroken.
Ten tweede wordt niet ingegaan op of uitgegaan van de structuur van de afdelingen.
Ten derde wordt niet of nauwelijks gezocht naar samenhangen in het gehele gedicht.
Het is de methode van het lineaire lezen, het regel voor regel onderzoeken op de
mogelijkheden en het veelal kiezen van één daarvan.
Daartegenover staat de structurele methode, het verkennen van het terrein zonder
onmiddellijk in details vast te lopen, het zoeken naar samen-
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hangen, verwijzingen; het daarna op de voet volgen van het gedicht is gemakkelijker
en doelgerichter, laat meer mogelijkheden open.
Ter controle Van de Waterings aantekeningen bij 5-:
‘Gedicht 5- is het moeilijkst toegankelijk van de hele reeks en tegelijk het belangrijkste
in programmatisch opzicht. De dichter raakt hier aan de kern van zijn poëzieopvatting.
Bij een analyse ervan zouden tientallen andere gedichten uit deze en latere bundels
betrokken moeten worden. Ik moet volstaan met de bewering dat enkele hoofdthema's
en vooral de procedure van Kouwenaars latere poëzie in aanleg in dit gedicht aanwezig
zijn.’
het is zo groot en klein
als één woord nog zou kunnen wezen
in een volslagen taalkundige leegte
als dat mogelijk was
het is niet mogelijk
kern van de ontploffing is het blinde kijkgat
de grootste stilte is het woord
dat overbodig werd van graagte
het bestaat zo radeloos
als een werkbij grommend
verdwalend in zijn eenvoudig kring
rond een schaal honing
en aarzelt en aarzelend
verdronken is
bij voorbaat is verzadigd

In een volslagen taalkundige leegte is geen enkele informatie onderhevig aan storing,
niet van de kant van de berichtgever, niet van de kant van de ontvanger, niet van de
kant van de situatie. Maar zo'n situatie, waarin men met het woord naar believen kan
omspringen, bestaat niet. De ontmoeting van lezer en gedicht is altijd voor een deel
een misverstand: kern van de ontploffing in het blinde kijkgat (op het losse vel bij
Merlyn 5 staat blinke kijkgat, wat mij eerst deed speculeren over open plekken in de
wolken).
Vergelijk voor de ontploffing 3-:
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dat niet begrijpt wat staat voor woorden
en aan de explosies ver daarachter
een hand verliest of een oog
en halfhuids wordt en wantrouwt.

Zijn er meer parallellen? Verwijzingen binnen het gedicht?
a.

het bestaat zo
radeloos als een
werkbij grommend
verdwalend in zijn
eenvoudige kring

de cirkel sluit:
luister de
grammofoonplaat
van de volmaakte

radeloosheid

b.

eenvoudige kring

de cirkel sluit

(de laatste regel van
1-)

c.

werkbij-

het kurkdroge
(2-)
woord schaamt zich
schuilt weg maar
moet werken is
onvervangbaar

d.

schaal honing-

bevruchting-(4-)oogst

(8-)

Het veelzeggende het is slechts uit te drukken in woorden, die de kern nooit zullen
omvatten maar er wel vol van zijn.
Het ‘absolute’ in de beleving van 1-, communicatie op de wijze van de taal en de
liefde tegelijkertijd, is niet adequaat te vertalen.
Een dichter is daartoe niet bij machte, maar in 8- wordt deze impotentie
zacht slaande de kruk van de lamme
tegen?
tegen een hoge perzik
tijdens?
tijdens de oogst
als een baarmoeder giechelend
lief zich verhief tussen bladeren

met een glimlach beseft: op een andere manier is het te formuleren
zo het bestond niettemin
bestaande dat ik op mijn tenen staande
een wereld aanraakte
waarmaakte zonder toveren
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Ik besef heel wel dat deze interpretatie niet alles oplost en veel onbeksproken laat.
Maar het terrein is verkend, de lezer is op het (een) spoor, het gedicht is toegankelijk.
Een zo geheten uitputtende analyse was niet de opzet; het ging om de perspectieven
van twee leesmethoden te demonstreren aan één gedicht.

Nagelaten
De Heer A.H. Hoogland, Zaandam, schrijft mij:
‘Naar aanleiding van Uw essay over “Een nagelaten bekentenis” in Merlyn II, 2
het volgende over de titel v.h. boek: “Nagelaten” kan ook betekenen: iets is niet
gedaan; m.a.w. Termeer heeft de moord niet aan de politie bekend, wordt gekweld
door schuldgevoelens en uit zich alsnog voor de lezer, i.c. de herlezer. Hiermee komt
de noodzaak van zijn plotselinge dood in 1894 te vervallen.
Ik wil niet zeggen dat mijn interpretatie van “nagelaten” de meest voor de hand
liggende is, maar ik acht het niet juist om deze mogelijkheid niet te vermelden en te
onderzoeken.’
Ik kan er niets tegen inbrengen, al vind ik de geopperde mogelijkheid inderdaad
niet erg voor de hand liggend. Maar zolang het een mogelijkheid is (ik had hem
domweg niet gezien) moet hij natuurlijk onderzocht worden. Een eerste vraag lijkt
mij: wordt het woord nagelaten in de door de heer Hoogland genoemde betekenis
ook als verleden deelwoord gebruikt? Om dat te kunnen beslissen, is een niet
eenvoudig lexicologisch onderzoek noodzakelijk. En mocht de conclusie zijn: het
woord nagelaten komt nergens in die betekenis voor, dan nog is het een open vraag
of Emants dan niet de eerste geweest kan zijn. Consequentie: een onderzoek naar
Emants' taalgebruik. Kleine dingen hebben grote gevolgen.
Een kort antwoord is overigens toch misschien wel mogelijk (voor een lang was
de kwestie in mijn stuk te bijzakelijk): wòrdt de bekentenis wel nagelaten, in de
betekenis van: niet uitgesproken? Het boek is wel degelijk een bekentenis, en als
Emants had willen aanduiden dat Termeer zijn confessie uit hand van de politie heeft
gehouden, had hij dan niet iets moeten schrijven als: achtergehouden. Want, welke
betekenis het woord ‘nagelaten’ ook heeft in de titel, het is voor een redelijk begrip
van de inhoud van het boek noodzakelijk om aan te nemen dat het gaat om een
expliciet geformuleerde (dus: niet achterwege gelaten) bekentenis.
J.J.O.
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De valkuil
Incognito of met z'n drieën
(23 februari '64) Eergisteren werd in Den Haag een Merlyn-avond gehouden, waarop
de drie redacteuren hun opvattingen over diverse zaken uiteenzetten, en Jan Wolkers
een verhaal, De achtste plaag, voorlas.
De opkomst was verrassend. Er moet onder de belangstellenden zelfs een regerend
vorst geweest zijn, die zo getroffen werd door ons optreden, dat hij de volgende dag
in het plaatselijke dagblad Het Vaderland verslag uitbracht van zijn bevindingen.
Hij of zij verbergt zich in de krant achter onschuldige initialen (W.A.B.), maar valt
op een paar plaatsen door de mand. Het consequente gebruik van de pluralis majestatis
is bijvoorbeeld opvallend, en kleine trekjes als ‘Koningin-Moeder’ waar een gewoon
verslaggever geen kapitalen gebruikt zou hebben, en het verontrust signaleren van
de weinig hoofse kledij van Wolkers en van ‘zekere risico's van majesteitsschennis’
(n.a.v. een scheef opgeblazen Michelin-mannetje uit De achtste plaag, dat tegen een
beeld van gezegde KoninGin-MoeDer watert), dergelijke symptomen wijzen
onmiskenbaar op persoonlijke betrokkenheid. Dat het verhaal van Wolkers
‘ongepubliceerd’ genoemd werd (het verscheen in Merlyn II, 1) is een kleine
vergissing, die verbazing zou wekken bij een letterkundige medewerker, maar van
een vorst mag men nu eenmaal niet verwachten dat hij de litteraire tijdschriften
bijhoudt.
Of zit het anders? Heeft Het Vaderland onze manifestatie zo belangrijk gevonde
dat er drie verslaggevers gestuurd werden, de heren W, A en B, die na afloop hun
notities vergeleken hebben, en er toen één stuk van maakten (waarbij helaas niet
altijd de door de sprekers gebruikte argumenten bij het juiste onderwerp terecht
kwamen). Ook dan mag de Merlyn-redactie niet ontevreden zijn. Wij, ik bedoel F,
d'O en O, en niet J, J en O, hadden heus niet verwacht dat wij met ons spierinkje een
kabeljauw zouden vangen. Een flinke brasem, dat is al heel wat.
Als de tweede hypothese juist zou zijn, wordt de opmerking over majesteitsschennis
wel een beetje onbegrijpelijk. Het lijkt op: 88888 bellen. Wij in Amsterdam hebben
het gevoel dat de politie zich de laatste tijd wat teveel voor de litteratuur interesseert,
en op de verkeerde manier. Maar in Den Haag is dat misschien weer anders.
J.J.O.

Reprise
(3 maart) Een kleine aanvulling op het bovenstaande blijkt inmiddels noodzakelijk.
De voorzitter van een haagse club, Het Vaderland uiteraard goed lezend, kwam tot
de overtuiging dat een al gedane uitnodiging aan Wolkers om een verhaal te komen
voorlezen, beter maar weer ingetrokken kon worden. ‘Zekere risico's van
majesteits-schennis’, dat is niet niks. De soep is, door het blazen van een
tussenpersoon, niet zo heet gegeten als ze opgediend werd, maar Wolkers heeft toch
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zijn verhaal naar men zegt niet kunnen voorlezen zonder een voorzichtig voor-praatje
van de hopman van de club. (Het was De achtste plaag...)
Zó onschuldig zijn stukjes in de krant; en zo naïef was ik toen ik meende dat ik
het verslag van W.A.B.(raasem) wel met een grapje af kon doen.
J.J.O.
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[Nummer 4]
De optiek van de grensganger
J.J. Oversteegen
Hoeveel verhalen staan er in de bundel Het plantaardig bewind, waarmee Jacques
Hamelink onlangs debuteerde? Op de titels afgaande, kan men zeggen: zes. Maar de
lezer die voor het eerst met het boek kennismaakt, krijgt soms de indruk dat hij met
heel wat meer van de boekwinkel thuisgekomen is.
Het begint al meteen met Een opgehouden onweer, dat grotendeels het verslag is
van een jeugdervaring van de verteller: een tiental jongens trekt het verboden
moerasgebied om hun dorp in, en daarbij komt er één, een ziekelijke eenzame jongen
die echter in de moerassen beter thuis is dan de anderen, ten gevolge van een
ontploffing om. Enkele bladzijden voor het eind wordt plotseling een scherpe wending
naar het heden gemaakt; een andere ervaring, niet minder gruwelijk maar meer
verborgen, wordt meegedeeld (de confrontatie met een voor-menselijk bestaan bij
het wroeten in de zandhopen van een afgraving), en een verband tussen de twee
belevenissen wordt gesuggereerd.
Goed, hier is nog sprake van één verhaal, bestaande uit twee stukken die aan de
oppervlakte nauwelijks verbonden lijken, maar door de verteller om een dieper
liggende saamhorigheid tegelijk meegedeeld worden. Die eenheid wordt bovendien
uitdrukkelijk aangegeven, doordat de plantachtige pop die de jongen René na zijn
verdrinking geworden is - hij heeft zelf zijn noodlot over zich geroepen door
moerasgas tot ontploffing te brengen, waarna hij in het water glijdt - voor de ‘ik’
veel te maken heeft met de fossiele planten- en dieren-resten in de afgraving. Dat
het zinvol is, de twee gebeurtenissen met elkaar in verband te brengen, wordt tenslotte
nog door een ‘teken’ bevestigd: terwijl het slot opgeschreven wordt, barst een onweer
los, datzelfde onweer dat na de dood van René nog net overdreef? Dit teken is zo
belangrijk dat het verhaal er zijn titel aan ontleend heeft.
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Door dit haast betogend aangegeven verband tussen twee ver uiteenliggende
voorvallen, en natuurlijk door verwijzingen aan de oppervlakte (uitsluitend van het
tweede deel naar het eerste overigens), ervaart de lezer het geheel als één verhaal, wat goed beschouwd nogal sterk is.
In Het wandelende woud, de hekkesluiter van de bundel is echter zonder reserve
één gebeurtenis aan bod; hoogstens kan men zeggen dat er verteld wordt over waaken droom-leven van dezelfde figuur, de ex-koddebeier Josias Mure, maar het verband
tussen de twee is evident, zij het niet direct in een hiërarchie van
werkelijkheids-waarde onder te brengen. Is Mure op de eerste pagina wakker? Droomt
hij? Zijn belevenissen zijn gek genoeg: een den, die de man zelf in zijn tuin geplant
heeft, staat op een morgen op het pad. Mure brengt dit verschijnsel, dat zijn vrouw
overigens niet schijnt waar te nemen, in verband met een droom van de afgelopen
nacht: hij bevindt zich in een kazerne, en wordt door een officier zijn bed uitgejaagd.
Hij moet, in pyjama, de kazerne uithollen. Achter hem gebeurt iets vreemds of iets
gruwelijks, aan de geluiden te oordelen. Nog nadenkend over droom en boom, loopt
Mure het bos in, waar hij prompt door een jonge soldaat opgebracht wordt. Een
luitenant laat hem zien hoe een grote weg door boomgroei en plantenwoekering
vernield is; auto's zijn verpletterd, honderden mensen moeten omgekomen zijn. Het
bos lijkt in opstand gekomen. Niemand heeft een verklaring of een afweerwapen.
Op weg naar huis ziet Mure hele bospartijen voortrukken: dat was dus het geheim
van de den, het woud is aan het wandelen geslagen. Zijn vrouw, nog steeds niets
opmerkend, weigert te vluchten, Mure vertrekt, maar wordt door de bomen achterhaalt,
en in een panisch verzet wordt hij door het woud overmeesterd. Zelf wordt hij boom,
deel van het bos dat soms uit soldaten dan weer uit bomen, tenslotte uit boom-soldaten
blijkt te bestaan, totdat hij, voortstormend temidden van de anderen, voorover slaat.
Een vreemd verhaal, maar één verhaal, dat lijdt geen twijfel.
Ook de tweede novelle van het boek, Brandoffer op zondag, vormt één,
samenhangend geheel, al laat de stelling zich verdedigen dat er in dat verhaal een
kern voorkomt, die een gesloten geheel op zich zelf vormt (in de typografie komt
dat tot uiting doordat de betreffende vier bladzijden cursief gedrukt zijn). Maar de
rest van de geschiedenis is geheel rond deze kern gevormd; het is dus eerder een
hoogtepunt dan een aparte gebeurtenis. Inhoud: Weer een groep jongens, ditmaal de
leden van een protestantse jeugdgroep, die met hun leider in de duinen kamperen.
Eén van hen is een buitenstaander, de katholiek Reu. Enkelen
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van de anderen betrappen hem in een erotische situatie met een onbekend meisje.
Zij besluiten dat hij gestraft moet worden. 's Avonds lokken zij hem mee de duinen
in, waar zij hem, in extase gebracht door de zee, de maan en elkaar, in een holle
boomstam vastbinden, en met petroleum overgoten in brand steken. Dit ‘offer’ aan
de zee wordt gepeperd met patronen die de jongens in het verboden gebied waar
alles gebeurt hebben gevonden, en die met droge knallen in het vuur ontploffen. Op
het hoogtepunt van het ritueel (dat is het gedeelte dat cursief gedrukt wordt), komt
de leider de kring binnenbreken, en sleurt de geschroeide jongen naar de zee, waar
hij hem in rondwentelt. Of Reu in leven blijft, weten wij niet; het wordt niet verteld.
Dan Door een vlies van slaap en tranen: het zevenjarige jongetje Sebastiaan durft,
uit angst voor zijn pleegouders, niet naar huis, en ontmoet in een park een jonge
vrouw, die met hem praat, en later mee naar huis neemt. Daar krijgt hij te eten, wordt
door haar in bad gestopt, en later naar huis gebracht. Als herinnering krijgt hij een
mooie schelp, één diè aan haar doet denken (haar mond wordt direct al met een schelp
vergeleken). De volgende dag wordt hij gestraft om zijn late thuiskomen, dat hij niet
verklaart, de derde dag wacht ‘de dame in de bontjas’ hem bij de school op (hij heeft
haar willen ontvluchten), en neemt hem weer mee. Later vraagt zijn pleegmoeder
hem waar hij de schelp, die zij op zijn kamer gevonden heeft, vandaan heeft. Hij
zegt: gevonden, dan: gekregen, maar de waarheid vertelt hij niet. Weer gestraft ligt
hij in zijn bed, en dan verschijnt de vrouw, en ‘Als twee helften van een vreemde
exotische schelp spleten haar lippen, in een lange, durende glimlach.’ De laatste
woorden zijn: ‘Kom’, zei ze.
Een afgerond verhaal, maar duidelijk is alles bepaald niet. Vaak weet de lezer niet
of hij in Sebastiaans dromen rondloopt of in zijn werkelijkheid; bestaat die jonge
vrouw eigenlijk wel echt?
An den Knaben Elis wordt weer gekenmerkt door een scherpe breuk, twee verhalen
als in Een opgehouden onweer, maar nog vreemder van samenhang, en minder
‘aaneengepraat’. De kleine Erwin logeert bij een tante, Alice, die nogal zonderling
is. Op haar kamer hoort hij een stem, die op gedragen toon zegt ‘An den Knaben
Elis’ en dan verder (voor de lezer: het gaat om het gedicht van Trakl dat die titel
draagt). Een schilderij, dat een slang in een soort aquariumlandschap vertoont, met
een bol in de bek waarin een naakte vrouw, hangt in diezelfde kamer. Er staat ook
een beeld met dode ogen, en een wit koffertje, op dit voor Erwin verboden terrein.
Nadat hij enkele dagen lang verbanden tussen

Merlyn. Jaargang 2

4
deze dingen en de stem heeft uitgedacht (‘Aan de knaap Elies’, bedoelt de stem, aan
mijn tante Alice die een knaap is), ziet hij de vrouw samen met haar huishoudster,
half masserende hypnotiseuse, half lesbische partner. Op dat moment breekt het
verhaal scherp af. Een nieuw lijkt te beginnen, waarin Erwin (die nog wèl de
hoofdfiguur is) de jongen Elies op een roltrap ontmoet. Elies ziet er bijna als een
meisje uit, en drukt zich tegen Erwin aan. In zijn hand heeft hij een wit koffertje
waaruit muziek komt. Aan zijn vinger heeft hij een fonkelende ring, als de
‘huishoudster’. Later staat Erwin op straat, waar mannen een boot die in smerig groen
water ligt, volladen met takken die zij uit een gaffelvormige boom zagen met een
knetterende automatische zaag. Een van hen hangt aan een touw in de gaffel. Dit
tweede stuk verhaal heeft natuurlijk met het eerste te maken: het bevat er elementen
van, maar wat is er met de werkelijkheid van Erwin gebeurd? Dit beleeft hij toch
niet op het zelfde plan als de gebeurtenissen in het eerste gedeelte?
Tenslotte nummer zes: Grafbeeld in ontijd, even indrukwekkend als duister, tot
in de titel. Hier dan toch een heel kluster verhalen, minstens twee, om beurten verteld
en met slechts geringe verbanden, die tenslotte samen in een nieuw, een derde dus,
uitlopen. Er wordt een meisje in een tuin begraven door haar vriendje, waar zij in
een ander gedeelte van het ‘verhaal’ mee speelt; zij wordt in het bosschage door een
man overvallen, het vriendje komt juist op tijd en de man vlucht. De jongen, ouder
nu, praat met een parkwachter die hem wil verleiden. Ook heeft hij een verhouding
met een jonge vrouw: het meisje waarmee hij gevlucht is? Hij mishandelt de hond
van de inmiddels gestorven parkwachter en doodt het dier. Hij ontvlucht het door
mossen overwoekerde huis, en komt in een groot gebouw, een museum, waar hij
met het beeld van een jonge vrouw (of een meisje?) samen gefotografeerd zal worden.
Hij legt zich op haar, en dan in een paroxisme van geluid zuigt zich ‘uit dood en
steen een niet te doorstane gruwel’ aan hem vast. De laatste alinea schrijf ik in zijn
geheel af:
‘Een naam in mijn borstbeeld gebeiteld word ik huilend uitgeperst, spuw luchtbellen
naar boven en doorbreek vliezen en vuil, glaciale schalen, slijm en eiwit, en vlieg
als een Vis bijna stikkend het kalken daglicht in van de geboorte.’
Al was het maar om die laatste paar zinnen: dit verhaal verdient een grondige
inspectie. Dat is dan ook wat ik ga doen, na een voorlopig onderzoek van de thema's,
de motieven, het woordgebruik, de psychologie, kortom van de werkelijkheid die
Hamelink in zijn verhalen op-
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roept. Om het op het eerste oog zo ondoordringbare Grafbeeld in ontijd overzichtelijk
te maken - zover als dat gaat - moet ik die omweg bewandelen. En dit is tevens de
plaats om mij te verontschuldigen voor het navertellen van alle zes verhalen hierboven.
Dat is niet een toegeven aan een onweerstaanbare lust om het allemaal eens in eigen
woorden over te doen; ieder element dat ik vermeld heb, zal later blijken voor het
volgen van mijn betoog onmisbaar te zijn. He procédé dat ik volgen zal is: het noteren
van datgene dat men kennen moet om te kunnen begrijpen, en niet: het signaleren
van alles wat men in deze novellen zou kùnnen lezen. Dat zou onbegonnen werk
zijn, bij verhalen die een zo veelvoudige wereld oproepen.
Zoals het geval is bij iedere schrijver van niveau, vertonen de verhalen van Hamelink
(en zijn gedichten, maar die moet ik hier helaas buiten beschouwing laten) een bepaald
thematisch idioom. Onder thema versta het volgen van mijn betoog onmisbaar te
zijn. Het procédé dat ik volgen ik hier: een repetent grondpatroon dat in díe
gebeurtenissen of situaties te herkennen valt, die bepalend zijn voor de gang van het
hele verhaal. Een motief is iets dergelijks, maar dan met een locale werking, of met
een minder beslissende invloed op het gebeuren.
Zo noem ik het ingrijpen van de natuur in Het wandelende woud een thema, de
‘geboorte’ in bijvoorbeeld Een opgehouden onweer (waar de ‘ik’ na de ontploffing
begint te brullen alsof hij zelf geboren wordt) een motief. Vanzelfsprekend is de
scheiding niet scherp: wat in het ene verhaal niet verder komt dan de rol van motief,
is in het andere centraal thema. Tenslotte: de thema's komen ook in combinatie voor.
Daar gaat het zelfs uiteindelijk om. Vrijwel alle thema's en motieven, die ik nu zal
opsommen en beschrijven, treft men aan in alle vijf de verhalen (Grafbeeld in ontijd
blijft voorlopig dus buiten beschouwing).
Men kan één grondthema aanwijzen dat in alle verhalen beslissend is voor de
belangrijke gebeurtenissen: een centrale figuur die het contact met de ‘gewone’
menselijke werkelijkheid vrijwel verloren heeft. René uit Onweer - ik zal van nu af
verkorte titels gebruiken - en Reu uit Brandoffer zijn outcasts, die door de
gebeurtenissen nog verder in het isolement gedrukt worden, Sebastiaan uit Door een
vlies heeft geen ouders meer, enz. Belangrijker nog dan het soort figuren dat
Hamelinks verhalen bevolkt (ik kom er nog op terug), zijn de situaties waarin zij
terecht komen. Men kan deze omschrijven als: het moment van het verbreken van
de laatste contacten. In Onweer wordt met nadruk ver-
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meld hoezeer René na de ramp buiten de orde van het begrijpelijke, het menselijke
is komen te staan; de jongens uit Brandoffer verliezen alle contact met de normen
van de menselijke samenleving in hun zonderlinge ritueel. (‘Er was toen nog een
evenwicht dat spoedig verbroken zou worden’, staat er in het begin.) In Door een
vlies wordt het kind door zijn droomwereld opgeslorpt; in Elis gaat Erwin, onder
invloed van het gedrag van zijn tante, een hallucinerende fantasiewereld binnen; de
koddebeier Mure uit Het woud, tenslotte, beleeft dingen die voor anderen niet schijnen
te bestaan, en hij gaat er aan ten onder. Al deze figuren gaan een grens over naar een
gebied waar alles aan andere wetten gehoorzaamt. De verdere thema's en motieven
worden door deze basissituatie bepaald, of scheppen de condities waarin deze mogelijk
wordt. Een centraal thema, dat blijkt al uit de korte samenvattingen hierboven, is dat
van ‘het plantaardig bewind’, waar de bundel zijn titel aan ontleent. Het meest
dominant is het in Het woud, waarin alles door de opstand van de ‘planten’ beheerst
wordt; zelfs bomen zijn nog te menselijk: ‘Een onbegrijpelijk snelle groei overdekte
de gevallen bomen reeds, mos kiemde op de vochtige schors, in de breeknaden van
het asfalt’. Meer ondergronds treft men dit thema aan in Elis, waar de algen- en
wierenwereld van het schilderij op de kamer van de tante de werkelijkheid van het
kind binnendringt. Tussen die twee polen liggen de andere verhalen in, behalve
Brandoffer waar het thema afwezig is. De schelp in Door een vlies, die voor de
gelegenheid wel even ‘plantaardig’ genoemd mag worden, in ieder geval een
vertegenwoordiger van de niet-menselijke wereld, speelt een beslissende rol. Van
het begin af heeft er een nauw verband bestaan tussen de schelp en de vrouw, die
tenslotte bezit van het jongetje komt nemen. In Onweer wordt de onmenselijk
geworden gestalte van René zó beschreven: ‘om de zeeplantenmond zweeft een soort
onzichtbaar vegetatief spotlachje’. De jongen, altijd al meer vertrouwd met de
plantaardige wereld van het moeras dan de anderen, is er voorgoed in opgegaan. Dit
‘vegetatief bewind’ komt op verschillende wijzen tot stand: als gevolg van een
regelrechte agressie van het onmenselijke of als een door de mens zelf opgeroepen
lot.
Dit thema is nauw verwant aan, en vaak verstrengeld met, een ander: de noodlottige
werking van elementen en natuurverschijnselen, die vaak een mystieke allure krijgt.
Het dreigende onweer vergezelt iedere beweging van de jongens uit het eerste verhaal,
en het is niet toevallig dat het overdrijft onmiddellijk na de fatale ontploffing, en
evenmin dat de verteller zijn verhaal vertelt als een ander onweer op losbarsten staat.
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Niet minder frappant is de invloed die de zee en de maan uitoefenen op de jongens
die het brandoffer brengen. De crisis wordt ingeleid door opmerkingen als ‘Het duin
werd een woest berglandschap (...) Onze ogen en monden werden zilt en grijs van
de zee’, en even later: ‘Om ons heen was de aarde leger en woester geworden’, een
aarde dus van vóór de schepping van de mens (bijbelse beeldspraak bij Hamelink is
niet retorisch, maar verwijzend). En op het katastrofale hoogtepunt: ‘Hij keek naar
de grauwe steeds verder opvloeiende zee die door de maan aangevoerd werd’, ‘de
opschuivende zee die zijn offer kwam eisen’. De rol van de, vloed veroorzakende,
maan wordt nog geaccentueerd door een echo-effect dat te vinden is in de stimulerende
rol die een van de jongens, Maan geheten, in de loop der gebeurtenissen speelt. Al
is Maan een gewone dialectische afkorting van Manus, de lezer denkt toch zeker aan
lunatische eigenschappen bij deze jongen, waarvan al vroeg gezegd wordt: ‘We
duldden hem om zijn soms bruikbare waanzin’, en later, op het hoogtepunt der extase:
‘Hij was krankzinnig, maar op dat moment was hij er het dichtste bij’. Dat na het
verbreken van de extase het verhaal eindigt met de zin: ‘De vloed was toen al over
zijn hoogtepunt’, verbaast de lezer niet meer.
De werking van natuur, elementen, plantenwereld in deze verhalen, kan men dunkt
mij wel zo samenvatten: de mens wordt beheerst door krachten die hij maar
gedeeltelijk kent en die zich niets van hem en zijn bestaan aantrekken. De
niet-menselijke wereld wordt gekenmerkt door onaandoenlijkheid tegenover het
menselijk lot, zonder er daarom een minder fatale invloed op uit te oefenen. Evenals,
in Het woud, de den op zijn nieuwe plaats staat ‘zonder bij wijze van spreken met
de ogen te knipperen, zoals Josias Mure deed’, zo zijn ook de andere figuren
overgeleverd aan iets dat zich van hen niets aantrekt. De kinderen uit Brandoffer
drijven ‘reddeloos’ naar de gebeurtenissen toe.
Het hoeft geen uitgebreid betoog dat hier sprake is van motieven uit de sfeer van
de doodssymboliek. In tal van wendingen kan men dat aantonen; ik citeer er slechts
één (uit Onweer): het ding, het lijk van de verdronken jongen, bestaat voort,
‘schrikwekkend vredig bijna, op een vreemde, dichter het ritme van aarde en nacht
en water benaderende wijze’. Slechts in de dood kan de mens deel hebben aan dit
onaangedane voortbestaan van de dingen der natuur.
Tegenover deze doodssymboliek (als men bij zo concrete beschrijvingen van
‘symboliek’ mag spreken), staat, nog veel duidelijker, de geboorte. Dit motief - want
dat is het eerder dan een thema - keert in vrijwel alle
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verhalen weer, als begeleider van het katastrofale moment. Doorgaans gebeurt dat
rechtstreeks, zonder symbolische versluiering. In Onweer, direct na de ontploffing
- een ander vast motief, bijna steeds in combinatie met de geboorte voorkomend leest men: ‘Ik brul de lucht aan stukken, alsof ik geboren word, ikzelf, op dat ogenblik.
Het is of ik word uitgestoten door een moederschoot van warmte en stilzwijgen. Het
is koud’. Tevoren wordt steeds gesproken over de warmte, van dit moment af alleen
over kou. In Het woud: ‘de boomsoldaat die Josias geheten had en eens koddebeier
was geweest (schreeuwde), - de kreet van een pas geborene’, en een paar regels
verder: ‘De wereld werd één grote explosie’. In Brandoffer komt het motief minder
nadrukkelijk voor: de jongen die geofferd gaat worden, schreeuwt met een gezicht
‘opgezet als een stikkende baby’. De knallen van de kogels (ontploffingsmiddelen
genoemd in het verhaal) doen weer aan het motief van de explosie denken. Maar ook
dit weer met minder nadruk dan elders. Wel is een zin als ‘Het (...) omving ons in
een plotse storm aan de trommelvliezen’ frappant; het gaat om de climax van het
verhaal. Het slot van Door een vlies lijkt een symbolische geboorte-beschrijving:
‘De donkere deur ging open. Door een vlies (!) van slaap en tranen zag hij haar op
zich toekomen, de wijde golvende glinstering van de mantel, die fris rook naar nacht
en herfstkoude (!), en die met kristallen van de avond besterd was, zodat het de ogen
pijn deed (!)’.
Tenslotte de laatste passage van Elis: ‘Tussen de benen van de katapult (-vormige
boom) hing een man, als een aap, zijn ene arm wees naar beneden en er was een
touw om zijn middel’. Men hoeft die gaffel maar om te keren om het kind aan de
navelstreng te zien hangen. En dan te denken dat Erwin dit alles te zien krijgt aan
het eind van een moeilijke tocht langs een pikdonkere trap. Het geknetter van de
zaag heeft mogelijk weer te maken met de ontploffing, en zeker lijkt dat het geval
te zijn met de stilte die steeds op dat oorverdovende geluid volgt.
Ik schrijf dit alles niet op uit verzamelzucht, maar omdat alleen citaten duidelijk
kunnen maken hoe repetent inderdaad deze thema's en motieven zijn.
Van de resterende zal ik mij korter afmaken.
Het motief van de vis komt verschillende malen voor. René, de verdronken jongen
uit Onweer, ligt op het zand, ‘gestroomlijnd van vorm als een vis’. Het schilderij in
Elis is ‘een aquarium vol onbekende planten en vissen’, een ‘onderwaterhol’. De
symboliek laat weer weinig te raden over: het zijn elementen van de prenatale wereld.
Dat de dode René in
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dit prenatale verband opgenomen is, is in overeenstemming met het in onze cultuur
traditionele verband tussen ‘het leven vóór en na de dood’. Andere prenatale
symbolen: de identificatie van de vrouw, in Door een vlies, met water waarin
Sebastiaan in een droom verdrinkt, en natuurlijk vooral het warme bad dat hij bij
haar krijgt; de zee waaraan Reu door zijn vriendjes geofferd wordt; mogelijk de
groene wereld waarin Josias Mure opgenomen wordt.
Dat de prenatale symboliek soms dwars door die van de geboorte heen loopt, is
niet verbazingwekkend. De geboorte is steeds door gruwelijke omstandigheden
omgeven, een verlangen naar de prenatale geborgenheid is in dat feitenverband een
gewone aanvulling. Dat op de boven geciteerde passage uit Door een vlies, waarin
de vrouw de kamer binnen komt (en waarin ik een mogelijke geboortesymboliek
zag), de zin volgt: ‘Als twee helften van een vreemde exotische schelp spleten haar
lippen in een lange, durende glimlach’, die eerder aan een zich voor de terugweg
openende moederschoot doet denken dan aan een geboorte, is dus niet vreemd. Een
dergelijk va et vient in de buurt van de vulva lijkt mij ook in de slotpassage van
Grafbeeld in ontijd aan de orde, - maar ik zal niet uit de school klappen.
Een motief dat in Onweer reeds aanwezig is, in Brandoffer uitgegroeid is tot
centraal thema, maar in de andere drie verhalen niet voorkomt, is dat van het rituele
offer. Voor Brandoffer hoef ik dat niet nader aan te tonen; dat het als motief ook
voorkomt in Onweer, wil ik met enkele citaten aantonen. Zodra besloten is dat de
jongens de verboden moerassen in zullen gaan, wordt gesproken van ‘René die ons
totaal boven het hoofd groeide’. Het priesterlijke, ingewijde (dat in zijn naam al mee
lijkt te spelen: René, ‘de herborene’ en Dooms, wat associeert aan ‘gedoemd’,
‘getekend’) blijkt ook op het moment van zijn langzame val in het water, die
uitgebreid beschreven wordt. ‘Even blijft hij zo zitten, een priester in zijn vreemde
ritueel’, staat er letterlijk.
Met dit incidenteel voorkomende motief van het rituele offer hangt een heel
complex van andere motieven en thema's samen. Bijvoorbeeld het verboden gebied
waar alle dramatische gebeurtenissen plaats vinden: het moeras, de duinen, de kamer
van tante Alice, alles wat buitenshuis is (in Door een vlies), het bos van Het
wandelende woud. En dat andere ‘verboden gebied’, minder letterlijk ditmaal: de
sexualiteit. De jongen Reu wordt voor zijn paren met het meisje Fia gestraft. Dat de
kogels, die zijn vriendjes op de braadslee leggen, fallussymbolen zijn, dat hoeft men
niet te betwijfelen. Al eerder hebben de van zonden vrije knaapjes ge-
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fantaseerd over de mogelijkheid, er een in het meisje te stoppen, ‘en dan pfft’.
Trouwens, dat het een straf voor de zonde der onkuisheid betreft, wordt in ronde
woorden gezegd. ‘In de bijbel werd je doodgemaakt als je zoiets gedaan had’, ‘we
moeten hem offeren aan de god van de zee’. De annalen van de nederlandse
rechtspraak vermelden nog uit de twintigste eeuw interessante gevallen van
calvinistische boeren op afgelegen boerderijen die geleidelijk hun hele gezin
mitsgaders dienstpersoneel ritueel geslacht hebben. Dat heeft dan meestal te maken
met merkwaardige sexuele riten.
En daarmee kom ik langs een omweg weer terug bij de dominante thema's: behalve
in Het wandelende woud, en Een opgehouden onweer, worden in deze verhalen
kinderen geconfronteerd met het onbegrijpelijke en verboden gebied van de sexualiteit,
doorgaans via ontmoetingen met volwassenen.
Tot zover thema's en motieven. Nu nog enkele opmerkingen over aanverwante zaken.
Zoals alle schrijvers heeft Hamelink een privé taalgebruik, bepaalde woorden en
woordcombinaties, die men alleen bij hem, of bij hem meer dan bij anderen, aantreft.
Dit soort particuliere retoriek is altijd vol aanwijzingen; het is een gebied van het
litteratuuronderzoek dat overigens nogal onder-gecultiveerd is. Misschien dat de
computor daar verandering in zal brengen: bij een enigszins omvangrijk oeuvre is
de statistische verwerking te gecompliceerd voor het ongewapende brein. (In Merlyn,
daar hameren ze alleen maar op de techniek! Nu ook al computors!)
Alweer precies zoals te verwachten was, liggen de kenmerkende woorden in
Hamelinks poëzie voor het oprapen. Toch is er in de verhalen ook wel iets voor de
eenvoudige hoofdwerker te vinden. Het veelvuldig voorkomen van ‘vlies’
bijvoorbeeld, lijkt een onontkenbare verwijzing naar het geboorte-motief. Niet alleen
los komt het woord voor (tot zelfs in een titel), maar ook in een combinatie als
‘vliesdun’, en het zonderlinge ‘melkvlies’ - een ziekte zo te zien, maar dan een die
niet in encyclopedieën te vinden is. Verder ontelbare woorden over onderwater leven.
Meer opvallende zijn bijvoorbeeld: ‘sponzig’ (herhaaldelijk; in Hamelinks poëzie is
het woord spons, met zijn afleidingen sponzig en sponsachtig, endemisch en een
verhaal dat kort voor Het plantaardig bewind in Merlyn gepubliceerd werd heet
Spons in de bloedsomloop; verder ‘wieren’, ‘algen’, en het merkwaardige
‘zeeplantenmond’. Deze groep, gemakkelijk

Merlyn. Jaargang 2

11
te vermeerderen met andere voorbeelden, lijkt in verband te staan met de prenatale
beeldspraak die gedeelten van deze verhalen, vaak de meer duistere stukken, beheerst.
In die sfeer hoort ook, zij het op indirecte wijze, het hele complex woorden over
plantaardige verschijnselen (als mos, woekering, dode bladeren) thuis, en een beeld
als ‘plantaardig ademen’. Door dit soort relaties komt het hele thema van het
‘plantaardig bewind’, dat overigens vaak letterlijk opgevat moet worden, in verbinding
te staan met de prenatale symboliek.
Tenslotte een merkwaardig geval (ik kan niet al te veel aandacht besteden aan dit
onderwerp, en gebruik dus alleen de onmiddellijk opvallende woorden als adstructie):
herhaaldelijk worden insektennamen vermeld die ons nogal zonderling aandoen, als
daar zijn ‘schallebijter’, ‘piempampoentje’. Nu kan men eenvoudigweg zeggen dat
Hamelink uit Terneuzen komt, en dat dit dus wel dialectisch taalgebruik zal zijn - ik
heb in ieder geval Van Dale moeten opslaan om er achter te komen dat ik tegen het
tweede kevertje ‘lieveheersbeestje’ gezegd zou hebben - maar dat lijkt me toch te
simpel gedacht. De rol van insekten en aanverwanten in deze verhalen is vreemd.
Men kan ze haast beschouwen als de afgezanten uit gebieden over de grens waar de
hoofdfiguur tijdelijk of voorgoed in terecht komt. Er wordt een grafheuveltje voor
insekten opgericht (of liever een cenotaaf; het had een heuvel voor een insektengraf
kùnnen zijn, staat er in Brandoffer), en herhaaldelijk is een van de weinige
verschijnselen in de verboden terreinen, die genoemd worden, en zelfs bij name, een
insekt of iets insektachtigs: een spin in de bunker waar de patronen gevonden worden
(Brandoffer); een kevertje in het moeras, dat de ik in de bloes van René laat glijden
(Onweer); de bij in de bloem, een nogal uitdrukkelijk coïtus-beeld, in Elis etc. Ik
noem dit geval vooral omdat de rol van insekten sterke nadruk krijgt in Grafbeeld
in ontijd.
Vervolgens de titels van de verhalen. In hoeverre zijn ze onthullend? Hebben ze
betrekking op motieven die onder de oppervlakte liggen? Of vatten ze slechts de
gebeurtenissen aan de oppervlakte samen, zoals dat ook het geval is bij de titel van
de hele bundel?
‘Brandoffer op zondag’ en ‘Het wandelende woud’ zijn ongecompliceerde
aanduidingen van het oppervlakte-verhaal, al zou over dat vermelden van de zondag
in het eerste geval misschien nog wel iets op te merken zijn. ‘Een opgehouden onweer’
is al iets meer. Weliswaar wordt in deze titel de verbindingsschakel tussen de twee
onderdelen van het verhaal aangeduid, maar die trait d'union zelf is met onverklaarde
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‘betekenis’ geladen. Hetzelfde geldt m.m. voor ‘An den Knaben Elis’, dat niet het
verhaal samenvat maar de naam aanduidt waaronder het ‘geheim’ zich aan Erwin
openbaart. Tenslotte ‘Door een vlies van slaap en tranen’, dat zwaar van onderbewuste
betekenis is. Het zegt niets over de ‘story’ want het is nauwelijks meer dan een
magische woordcombinatie in de meest dubbel-zinnige passage van het verhaal.
Ook dicht bij het onderwerp thematiek liggend, maar net ernaast, is dat van het
mensensoort dat Hamelink beschrijft. Ik zeg dit opzettelijk wat dilettantisch omdat
ik het zware woord psychologie wil vermijden.
Enkele bladzijden geleden heb ik er al op gewezen dat René in Onweer, en Reu
in Brandoffer getekenden zijn. Beiden zijn zij bovendien verantwoordelijk voor het
lot dat over hen komt: ‘Als er iets gebeurt is het zijn schuld’, staat, cursief, te lezen
in Onweer; en in Brandoffer: ‘het was of hij (Reu) een teken gemaakt had dat zijn
noodlot onafwendbaar maakte’ (hij heeft namelijk onder dwang een kruis geslagen).
Het zijn eenzamen, geïsoleerden. Reu heeft bijvoorbeeld geen ouders, evenmin als
Sebastiaan, uit Door een vlies. Van Erwin uit Elis weten wij helemaal niets anders
dan wat hij in het huis van zijn tante en in zijn eigen fantasiewereld beleeft; er zijn
in ieder geval geen normale contacten met de buitenwereld. En Mure uit Het woud
is ook een eenzame. De andere centrale figuren uit het boek hebben tenminste nog
mensen waar zij in een bepaalde betrekking toe staan, Mure heeft alleen zijn vrouw
van wie hij geen weerwerk meer hoeft te verwachten.
Even opvallend als de uitzonderlijkheid van de hoofdfiguren, is die van hun
tegenspelers, voorzover zij die hebben. Mure is, als gezegd, zonder. René Dooms
heeft alleen een collectivum tegenover zich, en dat is abnormaal genoeg. In Brandoffer
domineert deze tegenstelling eenlinggroep het gegeven zelfs geheel. In Elis
vertegenwoordigt een half gekke, half lesbische tante de wereld der volwassen. En
de vrouw uit Door een vlies, die zo graag een klein jongetje in bad stopt en afdroogt,
- ook niet zo kreukloos. Tenslotte de enige volwassene in Brandoffer, de leider: net
als alle anderen is hij ongetrouwd, en over zijn homosexualiteit wordt zo onomwonden
gesproken als mogelijk is in deze taboe-sfeer. Kortom: alle volwassenen in het boek
zijn zowat loslopenden, met sexuele deuken. Hans Warren heeft het niet zonder
bitterheid geconstateerd in de Provinciale Zeeuwse Courant. Voor hem is zoiets
natuurlijk moeilijker te verwerken - van een landgenoot! - dan voor ons, maar iets
minder abnormaal dan hij denkt is de zaak toch wel. Een auteur die beschrijft hoe
kinderen geconfronteerd worden met de sexualiteit, en dat
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is zoals gezegd een van de hoofdthema's van deze verhalen, zal zijn toevlucht moeten
nemen tot dit soort relaties. Hoe groter het taboe is dat rust op het botvieren van de
nieuwsgierigheid onder jongetjes en meisjes, hoe meer de kinderen aangewezen zijn
op tantes en vriendinnen van moeder. Dat zijn natuurlijk heel abnormale
verhoudingen, maar niet iedereen heeft een zusje van zijn eigen leeftijd!
Psychologisch voor de hand liggend of niet, Hamelink beschrijft nu eenmaal niet
zelden kinderen die geïsoleerd zijn en slechts met andere mensen in contact komen
doordat die zich abnormaal gedragen. (Van ‘relaties’ kan men zelfs nauwelijks
spreken. Er is één centrale, belevende, figuur, de anderen zijn tot een soort
referentiepunten, soms haast symbolen, gereduceerd.) En hij beschrijft het zo, dat
zijn doel uitstekend bereikt wordt: het tekenen van een gesloten ervarings- en
fantasiewereld. Ik kan er nu niet meer om heen, de eigenschappen van die wereld te
onderzoeken en beschrijven, de vraag te beantwoorden bijvoorbeeld waar ik al tien
bladzijden lang om heen gelopen ben: wat is realiteit in deze verhalen, wat ‘fantasie’.
Verhalen waarin werkelijkheid (ik bedoel dus: de voor iedereen waarneembare
werkelijkheid) en fantasie dooreenlopen zijn niet ongewoon, en worden zelfs steeds
gewoner. Vrijwel altijd echter kan de lezer een punt vinden van waar uit zich de twee
werelden laten scheiden, zodat wij van een bepaalde gebeurtenis weten of hij zich
slechts in de fantasie, of de droom, afspeelt dan wel ‘echt plaats vindt’. De figuren
zijn zich dan doorgaans zelf wel bewust, waar zij zich bevinden, al zal dat soms om
litterair-technische redenen aanvankelijk verborgen gehouden worden. Als men
dergelijk werk in zijn samenhang wil begrijpen, moet men dus het gezichtspunt (of
de gezichtspunten) zoeken van waar uit de wereld van de verhalen zich laat
normaliseren, scheiden in twee delen kortom. Dat zal ik ook proberen met de verhalen
van Het plantaardig bewind. Op het gevaar af dat de lezer Hamelinks werk al
tegen-eet voordat hij ervan geproefd heeft, zal ik nogmaals alle vijf de in dit stuk
behandelde novellen de revue laten passeren. Waarom ik dat doe is wel duidelijk:
na kennis genomen te hebben van het thematische patroon, en enkele daaraan verwante
aspecten, van deze verhalen, kan ik het niet-interpreterende navertellen zoals ik dat
aan het begin van mijn betoog heb uitgevoerd, nu misschien vervangen door een
reeks interpretaties, die gecentreerd zijn rond de belangrijkste en in ieder geval meest
intrigerende trek van het werk. Het materiaal voor een dergelijke interpreterende
behandeling is nu wel verzameld.
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Bij de eerste twee verhalen, Onweer en Brandoffer, levert de normalisering weinig
moeilijkheden op. Beide worden verteld als reële gebeurtenissen, waarvan de ik
getuige is; het zijn de enige ik-verhalen van de vijf. Het rapportmatige dat daarvan
het gevolg is, versterkt de realiteits-suggestie.
Er is echter in beide gevallen een rest. Bij Onweer hangt die samen met de
onmiddellijk zichtbare en in de eerste alinea's van mijn stuk al gegesignaleerde
twee-ledigheid van het verhaal. Wat aan de oppervlakte gebeurt is volkomen
overzichtelijk, maar wat de ondergrondse betekenis daarvan voor de verteller is, dat
wordt zelfs bij iedere zin moeilijker te doorzien, al staat het er in begrijpelijke
woorden. In ieder geval is die diepere zin van het verhaal, die ook de compositie
bijvoorbeeld helemaal bepaalt, niet te identificeren met de prenatale symboliek.
Natuurlijk, die is aantoonbaar (en wel, zoals gezegd, in een duidelijk verband met
de doods-motieven: de glimlachende rust die over René komt, zijn visworden), maar
meer dan als een verklaring van het verband tussen de twee onderdelen, werkt de
psychologische uitleg als een bewust maken van bepaalde echo's van het eerste stuk
in het tweede. Wie zou zeggen: hier wordt een dramatische gebeurtenis in een
jongensleven in zijn diepe werking gepeild door een in beeldspraak gegeven
psychologische verklaring, die schiet langs het verhaal. Zover gaat de auteur niet,
dwz. zo'n vergaande rol geeft hij de psychologische symboliek niet. De lezer wordt
ingelicht over twee gebeurtenissen, die een ondergronds verband hebben, dat hem
niet uitgelegd maar meegedeeld wordt, en wel met middelen die het hem mogelijk
maken, hetzelfde als de verteller te doorleven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
allerlei litteraire tactische zetten, waaronder wat men zou kunnen noemen:
psychologisch beeldrijm. De schrijver brengt de lezer tot op het punt waar hij zelf
verder moet gaan.
De ‘rest’ van Onweer, het mysterie als men wil, ligt dus in de beleving van het
verband tussen twee met uiterlijke middelen bijeengebrachte voorvallen. De twee
delen van het verhaal worden als het ware in hetzelfde idioom verteld. En natuurlijk
is het begrijpen van dat idioom noodzakelijk voor het verstaan van de taal van het
verhaal. Maar tenslotte geldt het hier oppervlakte-verschijnselen, die mee moeten
helpen tot het bereiken van een ander doel: de schok bij de lezer die de eenheid van
de gescheiden belevenissen moet ervaren. Of Hamelink zijn psychologische
beeldspraak bewust hanteert, doet er niet toe (het zal wel niet, al moet men een
schrijver op dit gebied niet te gauw onderschatten). Er
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moet samenhang in zitten, dat is alles wat van belang is.
Als de katastrofe in het leven van het slachtoffer uit Onweer nadert, wordt er
gezegd: ‘Is hij (René) nu krankzinnig geworden?’ En even later, vlak voor de
ontploffing, is de jongen het spel met de anderen blijkbaar vergeten. Hij is een grens
gepasseerd waar hij voor de anderen onachterhaalbaar is, en in die werkelijkheid
waar hij nu in leeft, een werkelijkheid waarin hij alleen staat, is hij alleen nog maar
waar te nemen, niet meer te begrijpen. De definitieve gebeurtenissen worden dan
ook verteld door iemand die alles ziet maar er niet bij kan komen: hij staat aan de
overkant van een water. Men kan zeggen, dàt is het wat in het tweede deel van het
verhaal gezegd wordt: de verteller staat nu voor die zelfde grens, waar hij zijn
jeugdvriendje eens aan heeft zien staan en over heen gaan. Het zou voorbarig zijn,
het gebied aan de overkant te duiden als dat van de dood, of, meer symbolisch, dat
over de beide grenzen van het leven heen, het vóórgeboortelijke en het voorbij de
dood liggende. Veel nauwkeuriger dan als het gebied waar het contact met de andere
mensen en hun belevenissen verloren is gegaan, kan men het niet beschrijven.
Vrijwel hetzelfde kan men over Brandoffer opmerken, maar nu geldt het een
ervaring van de verteller zelf. Weer is dit verhaal een verslag van een
grensoverschrijding, maar nu door een groep; vervlakkend uitgedrukt kan men zeggen:
een geval van massahysterie. De jongens uit Onweer zijn, op twee na, naamloos; die
van Brandoffer hebben een naam, die nodig is om hun functie in het gebeuren
duidelijk te maken. Ik bedoel niet dat die namen symbolisch zouden zijn, al is het
lunatische van ‘Maan’ niet ontkenbaar, maar ik wil alleen maar zeggen dat wij de
spelers moeten kunnen onderscheiden om hun rol te kunnen volgen. Voor het overige
gebeurt alles aan de collectiviteit, niet aan het individu. Waar de jongens ‘aan de
andere kant van de grens zijn’ kan de lezer hen zien maar niet meer begrijpen. De
verteller doet ook geen pogingen ons nader in te lichten; hij zelf mag dan de grens
over gegaan zijn, nu hij terug is heeft hij eigenlijk geen weet meer van het leven aan
de andere kant. Het laat zich niet in onze gewone termen beschrijven, hoogstens in
zinnen als: ‘(Maan) was krankzinnig, maar op dat moment was hij er het dichtste
bij’. Er is een kring rond de jongens die dit onmededeelbare beleven, een magische
cirkel waarbinnen het leven anders is dan daarbuiten. (Ik heb er al op gewezen dat
dit typografisch aangegeven wordt doordat de betreffende bladzijden cursief gedrukt
zijn.) Als de leider terug is - hij doorbreekt ‘de extatische kring’ -, is zijn reactie
onthullend:
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‘alsof hij het allang allemaal wist en of geen enkele toelichting meer voldoende was.
Of ik een grens had overschreden waaroverheen woorden onbetekenend werden’.
Het cursieve deel van het verhaal is het verslag van het niet meer communicabele.
Dat het daarom te doen was, bewijst wel de afloop van het verhaal, of liever het niet
aflopen. Hoe het met Reu, de geofferde, verder gaat, krijgt men immers niet te horen!
Dat het hier een collectieve ‘grensoverschrijding’ geldt, maakt de religieuze of als
men dat liever hoort: magisch-rituele, sfeer van Brandoffer onontkoombaar. Het is
opvallend hoeveel situationele middelen Hamelink tot zijn beschikking heeft, en
daarmee samenhangend hoeveel taalmiddelen om die situaties tot realiteit te brengen.
Wij zijn van jonge schrijvers gewend dat zij minder snaren op hun instrument hebben.
Ondertussen, ook Brandoffer is een verhaal dat zich zonder moeite normaliseren
laat, uiteensnijden in een deel ‘aan deze kant’ en een deel ‘aan de andere kant’. Het
zijn twee gescheiden werelden, waartussen geen verkeer mogelijk is, maar aan welke
kant van de grens de verteller zich bevindt, lijdt geen twijfel.
In Het wandelende woud gaat dat veranderen. Is Mure normaal? droomt hij?
hallucineert hij? Het wordt nergens gezegd. Toch, de lezer heeft aanknopingspunten
genoeg om tot een beeld te komen waarin de objectieve werkelijkheid te scheiden
is van de innerlijke van Mure. Deze twee realiteiten worden weliswaar niet als
gescheiden getekend, maar normalisering kost de lezer niet veel moeite. Immers, als
men er van uitgaat dat alles een hallucinatie is van een ex-koddebeier, vallen de feiten
met keurige klikjes in twee vakken: ‘echt gebeurd’ tegenover ‘gefantaseerd’. Een
man die zijn hele leven in de bossen heeft doorgebracht, voor wie de ‘strijd tegen de
natuur’ alles is geweest, krijgt het op zijn oude dag te pakken, en denkt dat de bossen
het ditmaal op hem gemunt hebben. Als hij nu maar contact met zijn omgeving had
gehad, was het allemaal wel losgelopen, maar de enige persoon met wie hij te maken
heeft, is zijn vrouw, en daar krijgt hij nauwelijks meer antwoord van. Steeds meer
in een autistische sfeer teruggedrongen gaat hij dingen zien die er niet zijn, die althans
door niemand anders waargenomen worden. In een droom is de sfeer van
vervreemding en achtervolging al eerder begonnen. De bomen worden op de duur
letterlijk door hem geïdentificeerd met soldaten die zich vijandig gedragen. Het einde
is dat hij na een gigantisch gevecht met het bos, zelf boom wordt, en neerstort, met
een hevige pijn bode van het rondweg hallucineren? Maar welke van de andere ge-
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in de borst (een hartaanval tijdens een hallucinatie, dat is niet ongewoon). Kortom,
het geheel laat zich lezen als het verslag van een groeiende waan, waarvan de etappes
te volgen zijn in details van het verhaal. Eerst een droom, dan een enkel niet te
integreren verschijnsel in de werkelijkheid (de boom op het pad), dan meer
symptomen, zoals vervreemding van zijn kinderen (hij bekijkt zonder enige emotie
hun foto's), dan de achtervolging door het woud. Er is in dit verhaal geen
geheimzinnigheid, behalve misschien op één incidenteel moment: als Mure voelt dat
zijn droom iets te maken heeft met de verplaatsing van de den en zelfs dat wordt
later uit de doeken gedaan. Dat het Mure is, en niet bijvoorbeeld zijn vrouw, die de
aanraking met de voor iedereen waarneembare werkelijkheid heeft verloren en in
een andere, slechts voor hem geldende, leeft, kan men onder meer wel bewezen
achten door een feit als dit: zijn vrouw ziet hem rondkruipen, maar zij neemt niet
waar wat hij als de aanleiding tot zijn gedrag ervaart: de verplaatste den. Trouwens,
zelfs Mure, en dat is een opvallend zwak punt van het verhaal, neemt de door hem
waargenomen zaken nauwelijks als bestaand aan: ‘dingen die onbestaanbaar waren
en die desondanks gebeuren’. Ook op andere punten wordt in dit verhaal van tijd tot
tijd betogend gezegd, wat elders getoond wordt: ‘Alleen de mens met zijn slecht
ontwikkelde zintuigen viel ten prooi aan de gril van een natuur die sedert de begintijd
vol gevaar geweest was’.
Over gebrek aan geheimzinnigheid hoeft de lezer zich daarentegen bij An den
Knaben Elis niet te beklagen. In het eerste stuk van het verhaal is het de jongen Erwin
die niet tot de dingen kan doordringen, maar in het tweede (zoals steeds weer kortere)
stuk, als Erwin zich thuis schijnt te gaan voelen, wordt de lezer de ontheemde. Wat
moet dat op die roltrap, aan die grachtkant waar mannen takken uit bomen zagen?
en wie is die Elies?
Weer eerst een poging tot normalisering: het tweede gedeelte is een
grensoverschrijding zoals bij Mure, naar de hallucinatie dus. Maar waar Mure zich
van het begin af al in het andere gebied bevindt, daar zien we Erwin de grens over
gaan. Onder invloed van een abnormale tante en haar levenssfeer gaat de jongen zich
een fantasie-werkelijkheid creëren die hij beter begrijpt dan de hem omringende. In
die hallucinatie spelen alle factoren een rol die zijn vervreemding van de gewone
realiteit veroorzaakt hebben: de stem, het schilderij, het koffertje en het beeld uit de
verboden kamer, het gedrag en het half mannelijke uiterlijk van zijn tante, de
klankgelijkheid zelfs van haar naam Alice (franse uitspraak) en
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die van de knaap (!) Elis uit het gedicht van Trakl dat zij op haar kamer op de
grammofoon beluistert. De naam van de meisjesachtige jongen uit het tweede stuk,
Elies, ligt niet voor niets halverwege Alice en Erwin. Verder heeft Elies een ring als
die van de ‘huishoudster’. Kortom, die één bladzijde lange hallucinatie is opgebouwd
uit elementen van een niet begrepen werkelijkheid, in een nieuw verband dat voor
het kind blijkbaar zinvol is. Het gedrag van Elies, kirrend en zich tegen Erwin
opduwend, is weer gelijk aan dat van tante Alice bij mevrouw Daals, etc. Alles, ook
de vage, niet doorziene sexuele impulsen, krijgt zijn plaats. De eerste aanloop tot
deze waan heeft de lezer ook kunnen meemaken: als Erwin dingen die ongetwijfeld
niets met elkaar te maken hebben, in één verband samenbrengt, en er staat: ‘Er groeide
een kleine kern van helderheid in zijn hoofd’. Deze mededeling moet men natuurlijk
als een precieze vaststelling over een aan den lijve evaren proces opvatten, en dan
is het een mededeling zoals ieder hallucinant die zal doen. (De recensent in Propria
Cures die er niet meer in zag dan een omslachtige formulering van een banale
opmerking, moet een van god gezegend slecht lezer zijn.)
Tegen het eind verwildert de hallucinatorische werkelijkheid helemaal, en zelfs
de elementen uit de objectieve realiteit zijn nu afwezig. Alleen symbolische signalen
komen nog door: de man die takken uit de gaffelvormige boom zaagt, is niet alleen
een representant van het geboortemotief, maar heeft ook iets te maken met
ontmanning. Op deze wijze realiseert het kind Erwin zich al eerder de dingen waar
hij geen duidelijk beeld van kan vormen; het ‘begrijpen’ van de lesbische aanleg van
de tante via een misinterpretatie van de woorden ‘an den Knaben Elis’ is een goed
voorbeeld, evenals het toeschrijven van ‘de stem’ aan een engel, onsexueel wezen
bij uitstek. Maar in de slotpassage is het duidelijk een symptoom van gestoordheid
geworden.
Dus: twee delen, waarvan het tweede een hallucinatie (of minder sterk: een fantasie)
is op de thema's van het eerste. Hoewel...
Eén gebeurtenis verstoort de heldere orde, waarin weliswaar niet alles voor de
lezer begrijpelijk wordt, maar die hem tenminste in staat stelt te weten, waarom hij
bepaalde dingen niet begrijpt. En dat is een voorval met een klok. Net zoals de figuren
op het schilderij, en zoals later de twee vrouwen samen, bovendien herinnerend aan
de rank die voor het venster beweegt als zijn tante haar eerste aanval krijgt, precies
zo kronkelen zich de twee wijzers van een klok plotseling als plantenstengels. En
dat gebeurt als alles met de jongen nog ‘normaal’ is. Een eerste voor-
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beurtenissen uit dit deel moet men dan misschien al tot de hallucinatie rekenen? In
de wijze van voordragen is geen verschil. Om de woorden geen geweld aan te doen,
zal men moeten constateren: er is niet altijd meer een scherpe scheiding tussen
‘meegemaakt feit’ en ‘gehallucineerd (of gefantaseerd) feit’.
De volgende stap wordt gedaan in Door een vlies van slaap en tranen. (Als ik van
‘stappen’ spreek die naar een bepaald doel leiden, is dat natuurlijk omdat ik mij een
doel heb gesteld: het doorlichten van Grafbeeld in ontijd, en omdat ik dat verhaal
zie staan aan het eind van een ontwikkeling in de behandeling van de verhouding
werkelijkheidfantasie.)
Wie aanneemt dat de vrouw die tenslotte het kind Sebastiaan komt halen al die
dingen inderdaad gedaan heeft, moet een interessant waakleven hebben. Voor mij
is op zijn minst de slotpassage evident ‘fantasie’. Maar hoe zit die in elkaar? Is het
zó: het jongetje vindt in een park waar hij zich bevindt omdat hij zijn pleegouders
niet onder ogen durft te komen, een schelp, en gaat zich daarbij, Freud keurig volgend,
een ‘goede moeder’ fantaseren, die steeds reëler voor hem wordt, totdat hij tenslotte
in zijn fantasie opgaat, - dwz. gaat hallucineren. Het zou kunnen, maar dan is het
toch moeilijk vast te stellen, wat wel en wat niet ‘echt’ gebeurt. Het punt van waar
men de feiten gescheiden ziet in twee categorieën: echt en gedroomd, is niet te vinden.
Een kleine poging tot normalisering levert de volgende discussie op:
Er moet iets met het kind gebeurd zijn, de eerste keer dat hij ‘met de vrouw’
meegegaan is. Zijn haren blijken immers droog te zijn, terwijl het buiten regent. Dus
bestaat de vrouw (er zijn meer aanwijzingen), dus is althans dit deel geen fantasie.
Sebastiaan krijgt zijn bad, maar dat klopt wel heel precies met zijn verlangens naar
een goede moeder waarbij (en waarin) hij zich geborgen kan voelen. Enfin, we zullen
zeggen: dat bad heeft het verlangen alleen maar erger gemaakt. Maar waarom heeft
de vrouw zijn pleegouders niet gebeld? Ze zegt wel dat zij het heeft gedaan maar dat
blijkt achteraf onwaar. Het is nogal kras dat zij het jongetje zo aan zijn lot overlaat;
dat moet wel narigheid geven. Of is ze soms dermate bang voor ontdekking van haar
kwade praktijken (die de lezer bepaald roerend vinden moet - of geldt dat alleen voor
mannelijke lezers?) dat ze riskeert het kind nooit terug te zullen zien door hem te
confronteren met niet begrijpende pleegouders. Bovendien, als het kind zou gaan
praten, wordt haar gedrag hierdoor pas echt verdacht! Die kwestie van het opbellen
lijkt dus weer eerder een verwijzing naar
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fantasie van Sebastiaan. Zo wordt het steeds moeilijker om de twee uit elkaar te
houden.
In een droom, waarin Sebastiaan in haar verdrinkt - water genoeg voor een prenataal
verlangen - belooft zij hem taartjes en coca cola. Die hij prompt krijgt als hij de
volgende keer bij haar komt, alsof het echt gebeurd was (en dit keer werd het er
uitdrukkelijk bij gezegd dat het een droom betrof). Die tweede keer is de weg naar
het huis anders dan de eerste, en bovendien ziet het er zelf ook anders uit! Is het hier
dan allemaal fantasie geworden? De vrouw gedraagt zich weer heel fraai volgens
het patroon dat van een fantasiepersoon te verwachten zou zijn, even ‘opvullend’
bijvoorbeeld als Elies uit het slot van Elis. Maar pas op: dat gaat voor alles wat zij
tot nu toe gezegd en gedaan heeft evenzeer op. En halverwege, als alles nog waar
zou moeten zijn, staat er ergens dat Sebastiaan zo diep in zijn fantasie op gaat, dat
‘het was of zijn ogen en oren zich ineens op een andere golflengte (...) instelden’.
Niet de werkelijkheidsgraad dus scheidt het een van het ander maar de ‘golflengte’.
Dit geldt voor het hele verhaal: de argumenten vóór en tegen het echt gebeurd zijn
kan men lang tegen elkaar uitspelen, maar een ‘restlose’ oplossing vindt men niet.
Door een vlies van slaap en tranen, is niet een verhaal waarin werkelijkheid en
fantasie of droom van elkaar gescheiden gehouden worden, of handig
dooreengemengd maar toch zo dat de ingrediënten herkenbaar zijn. Het is het verhaal
over een eenmanswerkelijkheid, een verslag van het leven op de grens tussen
innerlijke en uiterlijke werkelijkheid. Daarbij wordt niet de camera beurtelings op
het ene en het andere gebied gericht, maar wij weten niet meer waar wij ons bevinden
(of voor wie niet mee wil doen: waar de hoofdfiguur zich bevindt). In het begin van
het verhaal lijkt de vrouw onmiskenbaar echt; zonder haar bestaan worden bepaalde
aspecten onbegrijpelijk, nietintegreerbaar. Aan het eind is ze evident door Sebastiaan
‘opgeroepen’. En daartussen ligt de voor ons niet kenbare ‘waarheid’, de objectieve
werkelijkheid waar hier geen rechtstreekse mededelingen meer over gedaan worden.
Het is als met die chinese schilderijen waar men vissen en vogels beurtelings in de
lucht of in het water ziet, of als met die doorzichtig getekende kubus, die soms op
het ene vlak schijnt te rusten dan op het andere. Tenslotte ontstaat voor het oog van
de toeschouwer een lichaam dat in twee ruimten tegelijk bestaat. Zo tenderen ook
de figuren van Het plantaardig bewind naar een bestaan, niet in de gescheiden
werkelijkheden van alledag en fantasie, maar in beide tegelijk, onscheidbaar. In Door
een vlies van slaap en tranen, is die ongescheidenheid be-
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reikt. De lezer moet eveneens op de grens gaan staan en de eenmanswerkelijkheid
van Sebastiaan ervaren als de enig kenbare, wil het verhaal niet uiteenvallen in elkaar
tegensprekende noties. De realiteit van Grafbeeld in ontijd kan de lezer zelfs niet
meer binnen komen zonder van de ongescheidenheid der twee werelden, van de
eenmanswerkelijkheid, uit te gaan. Want daar is het niet meer het verhaal over de
ervaringen van een ander op de grenslijn; het is een reeks mededelingen afkomstig
van degeen die het zelf allemaal doormaakt. Er wordt dus niet anders meegedeeld
dan wat hij observeren of denken kan.
Dat de figuren uit deze verhalen vaak aan krankzinnigen doen denken of kinderen
zijn, spreekt, na wat ik gezegd heb over het leven op de grens, wel vanzelf: voor
hallucinerenden en intensief ‘fantaserende’ kinderen geldt immers ook dat zij in een
eenmanswerkelijkheid leven. En dat die wereld gestoffeerd wordt met motieven uit
het onderbewuste, geboorte-trauma's in de gruwelijker delen, prenatale beelden of
doodssymboliek in de meer geruststellende, dat kan ook weinig verwondering baren.
In de eenmanswerkelijkheid beleeft men niet alleen de dingen die samenhangen met
impulsen uit de ook voor anderen waarneembare realiteit; veel belangrijker zijn de
vulkanische uitbarstingen uit de eigen diepten. De vraag hoeveel autobiografische
feiten Hamelink in zijn verhalen heeft verwerkt - een vraag die bij zijn tegenpool
Wolkers soms belangwekkend kan zijn - zal dan ook nauwelijks iets relevants
opleveren. Het gaat niet om feiten in dit werk, al kan men gemakkelijk vaststellen
dat Hamelink vooral een begenadigd schrijver genoemd mag worden om de
tastbaarheid van de gebeurtenissen, om de paraatheid van zijn (feitelijke) fantasie.

Mezzoview
Een veel voorkomend verwijt aan hen die proberen, op een voor anderen volgbare
maar persoonlijke wijze een tekst te interpreteren, is dat zij de dingen beter willen
zeggen dan de auteur. Dat is natuurlijk onzin. Ik wil het zelfs niet beter weten, maar
wel: anders. Men leest een nieuw boek; de litteraire werkelijkheid die zich daarin
vormt, wil de lezer integreren in al zijn andere ervaringen, die van de lectuur en die
van het bestaan. Het verslag van dat integreringsproces mag men zelfs de grondslag
van alle litteraire kritiek achten. Uiteraard zit daar dus steeds de auteur èn de lezer
in, maar de auteur komt er niet anders in voor dan de criticus
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hem toestaat. Meer dan hem zo eerlijk mogelijke kansen geven door zijn woorden
niet te vervalsen (al was het maar door het wegmoffelen van een paar kaarten van
het spel), kan de criticus niet doen. Maar wat hij al lezende deed, en wat de schrijver
deed, dat zijn twee gescheiden bezigheden.
Om het verschil in betrokkenheid tussen schrijver en lezer ad oculos te
demonstreren, heb ik Hamelink enkele vragen over Het plantaardig bewind gesteld.
Daarbij heb ik (geloof ik) zorgvuldig vermeden, mijn eigen ‘verklaringen’ in het
geding te brengen. Wie Hamelinks commentaar vergelijkt met het bovenstaande (het
gesprek werd op de band opgenomen, en werd precies op het ogenblik gehouden
waarop het hier afgedrukt staat: na voltooiing van het eerste deel van mijn stuk), zal
zien hoezeer de twee visies ‘anders en eender’ zijn. Het interview is overigens wel
verkort.
Ov

Een opgehouden onweer bestaat uit twee onderdelen. Het eerste doet denken aan
een, al dan niet versierde, jeugdherinnering. Is het dat?
Ham

Nee, het is een droom.
Ov

Ook niet gedeeltelijk gemengd met een jeugdherinnering? Die jongens die er in
voorkomen, wat zijn dat voor jongens?
Ham

Ik heb dus een bepaalde droom gehad waarin een jongen in een plant veranderde in
een moerasachtige omgeving. Dat was een jongen die ik in de klas had, een jongen
die ik nog steeds goed ken, en die inderdaad René heette. Een klein jongetje uit de
eerste klas, een houterig mannetje dat werkelijk aan migraine leed, dat heeft zijn
moeder mij eens op een ouderavond verteld.
Ov

En het tweede deel, dat is dus dat rondwandelen in die afgraving en de reacties op
het hele decor, is dat een jeugdherinnering, of een belevenis uit de periode dat je het
verhaal geschreven hebt? Of misschien ook een droom?
Ham

Op een bepaalde dag, dat is een jaar geleden geweest ongeveer, heb ik de droom
gehad waar het verhaal voor het grootste gedeelte op gebaseerd is, en tegelijkertijd
zwierf ik in die tijd rond in die afgravingen. Dat is dus iets uit mijn waakleven, dat
laatste stukje Vrede.
Ov

En hoe kwam het verband tussen die twee onderdelen tot stand? Zat er iets
gemeenschappelijks in de sfeer, of wat was het.
Ham

Er was iets gemeenschappelijks in de sfeer ja. Ik denk zelfs dat
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het feit dat ik af en toe in die afgravingen rondzwierf de droom gedeeltelijk heeft tot
stand gebracht.
Ov

En dat onweer?
Ham

In die droom kwam geen onweer voor, maar toen ik het verhaal begon te schrijven
begon ik direct te praten over een onweer, en ik wist niet wat dat verder zou worden.
Ik wist: dit heb ik er in gegooid en nu moet dat op een gegeven moment tot een
eindpunt gevoerd worden, er moet dus werkelijk een onweer losbarsten, denk ik.
Ov

Maar het dreef over bij de topgebeurtenis.
Ham

Ja. Toen had het, leek mij, van te voren moeten gebeuren, en toen kòn het niet
gebeuren, ik voelde: het gaat niet, het onweert niet echt.
Ov

Dat kwam dus wèl al schrijvend. Voelde je op het eind van het schrijven dat iets de
zaak nog opvullen moest? Ik zal niet zeggen dat het bewust ingevoerd is, maar...
Ham

Ik werk natuurlijk ook nog een klein beetje bewust. Toen ik wist: het hoogtepunt
van het verhaal is nu geweest, die jongen is in een plant veranderd (‘het is volbracht’,
die idee), toen was het onweer nog niet voltrokken. En toen heb ik waarschijnlijk
gedacht - dat kan ik nu niet meer goed reconstrueren - maar ik denk dat ik op een of
andere manier het onweer er toch nog heb willen uithalen. En toen heb ik het laatste
stuk Vrede geschreven. Dat is een dag geschreven nà dat ik het verhaal zo tot zijn
hoogtepunt gevoerd had. Het laatste stuk staat dus helemaal los van de rest. En het
gekke is dat toen ik dat schreef het inderdaad ging onweren.
Ov

Dat is een realiteit dus.
Ham

Het is niet zo dat ik gezien heb: nu hangt er een zware onweerslucht, dus dat onweer
waar ik al eerder over geschreven heb, dat kan ik nog mooi proberen in de sfeer van
het verhaal te betrekken, als slot, omdat het nou toevallig toch onweert, en omdat ik
dus nu de gelegenheid heb om eens een keertje een fijn onweer te beschrijven. Het
is niet zo, tenminste ik heb het niet zo ervaren, dat dat onweer toevallig optrad toen
ik aan het einde van het verhaal over een onweer aan het schrijven was. Ik schreef
over het onweer en toen moest het komen. Over dit soort dingen kun je moeilijk
praten. Ik heb het nog een paar keer gehad, en het hoeft niet eens te bewijzen dat het
verhaal
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dan goed geworden is. Het kan technisch misschien een bijzonder onvolmaakt verhaal
zijn. Ik weet naderhand alleen: in dit verhaal moet iets bijzonders gebeurd zijn. Met
het verhaal Een reusachtige ijskoude vogel (dat is niet zo best, het staat niet in de
bundel, het is een beetje een romantisch neo-impressionistisch verhaal misschien
zelfs wel), toen ik dus over sneeuw aan het schrijven was in dat verhaal, begon het
te sneeuwen. Dat is geloof ik vorig jaar geweest, een eerste winterdag waarop het
begon te sneeuwen. Ik had geen sneeuw voorzien.
Ov

Het volgende geval: Het Brandoffer, dat gaat dus ook weer over jongens. Wat is de
hoeveelheid realiteit in dàt verhaal? Is dit ook al weer iets dat niet te maken heeft
met je eigen jeugd maar met de jeugd Van kinderen die je gezien hebt, of heeft het
nergens mee te maken, of is het een anecdote uit de krant; wat is de basis? Heeft er
een directe aanleiding, welke dan ook, bestaan?
Ham

Ja, dat is een veel reëler verhaal. Het eerste verhaal gaat terug op een droom. Wat
de situering betreft, heeft het iets te maken met de streek waar ik ben opgegroeid,
die kreek bijvoorbeeld is een kreek waarin ik vaak ging vissen. Maar in Brandoffer
op zondag is alles veel reëler, dat gaat voor een groot gedeelte inderdaad terug op
werkelijke jeugdervaringen.
Ov

Voor welk gedeelte? Ik kan me voorstellen: het rondwandelen met een groep jongens,
het beleven van bepaalde mythische aspecten van de natuur en zo; maar de concrete
gebeurtenis, het brandoffer zelf?
Ham

Ik heb een keer met, ik geloof drie, jongens een andere jongen vastgebonden, met
een klein vuur aan zijn voeten, vastgebonden aan een pereboom, een oude knoestige
pereboom, en 't was een katholieke jongen, die door ons als vreemd, en ook wel als
gevaarlijk werd ervaren. En dat jongetje moest zijn geheimen prijsgeven, zijn
geloofsgeheimen.
Ov

Heeft dat vuur hem geraakt?
Ham

Het vuur heeft hem niet geraakt want de andere jongens werden op een gegeven
moment bang, ik wilde doorzetten. Het moest er uit, hij heeft zich bekruist, hij heeft
het onze vader opgezegd, maar dat viel ontzettend tegen, dat was het onze vader dat
wij ook kenden, op dat ene woordje bekoring in plaats van verzoeking of verleiding
na. De rest viel bijzonder tegen. Het
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jongetje is gered door de anderen, kun je wel zeggen, zij zijn weggelopen, en hij
heeft zich los kunnen wurmen. Ik alleen kon het ook niet meer aan, dus toen is het
niet tot een climax gekomen. Die climax heb ik alsnog gerealiseerd door het schrijven
...
Ov

En het decor?
Ham

Het decor is totaal anders.
Ov

Je beschrijft in het verhaal alsof het een werkelijk decor is in de buurt van het Zwin.
Ham

Dat was niet zo. Maar dat Zwin ken ik wel weer goed omdat ik daar met een
knapenvereniging, toen ik nog gereformeerd was, één keer een week, want ik was
heel erg ontrouw en zelfs die zomerreisjes maakte ik nooit mee, ben heen geweest
omdat mijn ouders dat toch wel bijzonder prettig vonden, enfin ik ben dus een keer
door mijn knieën gegaan. En toen heb ik daar een week rondgelopen bij het Zwin.
Ov

Is dat landschap in de buurt van het Zwin dat je hier beschrijft, is dat echt zo?
Ham

Dat kan ik niet beoordelen. Ik weet niet hoe een ander het ziet, maar voor mij is het
een opjagend landschap. Je kent dat schilderij van El Greco, hoe heet het nou,
Landschap bij Toledo.
Ov

Er zijn er verschillende. Ik denk dat je bedoelt het gezicht op Toledo van de overkant
van de rivier, in donkergroen en grijs.
Ham

En blauw, een basaltachtig blauw, een heel zwaar blauwe lucht en een landschap dat
naar de stad opstormt. De stad wordt door de natuurkrachten belegerd. De weiden
komen gewoon opzetten als wolken, groene wolken, en daarboven hangen de
werkelijke wolken die niet meer op wolken lijken, die ook landschappen beginnen
te worden. Het is een gezamenlijke, gecombineerde aanval.
Ov

En dat heeft voor jou contact met dat landschap dat je hier beschrijft als het Zwin?
Ham

Ja. Het woord Zwin op zich zelf schept voor mij al een grijze zilte ruimte, met
gevaarlijk jagende wolkenluchten, een landschap van verbrokkeling, met eenzame
schelpenzoekers die gegevaarlijk kunnen worden, zeker voor kleine jongetjes.
Ov

Jaja, dat zijn veel eenzame mensen in jouw verhalen. Nu een andere vraag.
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En Knokke dat je wit met zijn gevels ziet opdoemen, je ziet, als
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je een kilometer of tien van Knokke af bent en nog midden in het Zwin staat, de stad
al, en die is wit, dat is Toledo. Ik ken eigenlijk zo weinig schilderijen die me iets
bijzonders gedaan hebben en ook zo weinig landschappen die mij bijzonder gegrepen
hebben, dat het weinige wat ik ken, dat verstrengel ik. Van dat schilderij heb ik een
afbeelding gezien in een klein boekje, zo'n Pictura boekje.
Ov

Een heel ander verhaal. An den Knaben Elis, waarom heet het verhaal nou net naar
dàt gedicht van Trakl? Is het zo gegaan dat dit gedicht zelf een impuls is geworden
voor het verhaal?
Ham

Ik weet van Trakl dat hij geen bijzonder sexueel mens was, men veronderstelt dat
hij een bloedschennige verhouding met zijn zuster gehad heeft: ‘die Schwester’ (dat
komt herhaaldelijk aan bod) wordt een mythologische vrouw. Nu heb ik op een
gegeven moment ook dat gedicht An den Knaben Elis gelezen, en dat trof mij
bijzonder omdat het voor mij een heel koel en bijzonder kuis sexueel gedicht is, in
een heel ongebruikelijke zin van het woord misschien, maar ... Erotisch gedicht is
misschien een betere term.
Ov

En dat erotische aspect heeft dat iets te maken met de bijzondere erotische aspecten
van dit verhaal, want eerst die tante en daarna dat jongetje, dat zijn natuurlijk toch
wel bijzondere erotische gevallen.
Ham

Ja, misschien is het verhaal een omcirkeling van het gedicht, een interpretatie, niet
in de vorm van een kritische omschrijving maar ...
Ov

Dus aan de ene kant vind je Trakl een niet erg gemarkeerd erotisch geval, niet zo erg
thuis te brengen, aan de andere kant vind je dit gedicht wel erotisch? Dat wil zeggen,
zie je er een soort intersexe sfeer in?
Ham

Nee, dat zeker niet.
Ov

Wat zie je in die jongen Elis, laten we dat eens nemen. Heb je een beeld gekregen
van de knaap Elis uit het gedicht?
Ham

Ja, dat is toch wel een soort hermafrodiet, een efebengestalte.
Ov

Efebengestalte, dat is, vooral bij duitsers uit die tijd, een heel mooi woord. Je kent
het werk van Trakl blijkbaar goed. Er is toch geen sprake van verwantschap, wat
jouw gedichten betreft? Hoogstens een enkele beeldspraak, de ‘blauwe hamerslag
der bossen’ bijvoorbeeld.
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Ham

Ik heb zelf een tijd gedacht dat er inderdaad een duidelijke verwantschap was, en op
een gegeven moment begon ik te denken: misschien is er een soort indirecte
beïnvloeding. Ik heb daar sommige mensen, bijvoorbeeld Claus, naar gevraagd, en
die moest alleen maar glimlachen. Die zag geen enkele verwantschap.
Ov

Kende die Trakl?
Ham

Die kende Trakl goed ja. Hij is wel vrij belezen, hij is erg belezen.
Ov

Weer een volgende vraag. Hoe is het idee van Het wandelende woud ontstaan?
Ham

Dat is geschreven vlak na mijn militaire dienstperiode.
Ov

Is het daarmee begonnen? Met die soldaten in het bos?
Ham

Nee nee, daar is het absoluut niet mee begonnen, maar ik schrijf zo dat de dingen
die op een bepaald moment me erg treffen, of pas getroffen hebben, dat die
onwillekeurig ook aan bod moeten komen. Hoe dat soort processen zich nou voltrekt
wanneer ik ga schrijven weet ik niet precies. Het idee is ontstaan toen ik aan het
schrijven was aan Grafbeeld in ontijd, namelijk aan het gedeelte waarin bijvoorbeeld
gezegd wordt ‘de herfst vloeit aan, begint zich baan te breken binnen de kamer, alle
ramen moeten opengezet worden, een geur van gifgas en carbol’, toen ik dat aan het
schrijven was werd ineens alles groen en begon er een plotseling gevaarlijke vegetatie
te woekeren, in die kamer. Ik heb dus de explosie binnenshuis laten gebeuren, in het
verhaal Grafbeeld in ontijd, en ik had het gevoel: de grote uitbarsting, het grote
groenworden van de dingen, het grote vergifgassen en vernaturen van alles, moet bij
god maar eens gebeuren in een ander verhaal, want Het grafbeeld is tenslotte een
verhaal, vooral op het eind, dat zich in een stad afspeelt, en en ik kan geen weg met
die geweldige steenmassa's. Die zijn mij volkomen vreemd, ik weet niet hoe ik die
groen moet laten worden. Dat hoort bij een chemische reactie die ik niet de baas zal
kunnen. Ik heb toen dat verhaal Grafbeeld afgeschreven en ik ben, ik geloof dezelfde
dag nog (voordat ik dat Grafbeeld eerst uitgetypt had, wat ik praktisch altijd direct
doe nadat ik met de pen geschreven heb), direct al aan dat verhaal Het wandelende
woud begonnen. En daar zijn, omdat ik toevallig pas uit militaire dienst kwam,
dienstsymbolen in verwerkt geraakt.
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Het groen van die bomen werd op een bepaald moment hetzelfde groen als de groene
kleur van de soldatenuniformen, en op een gegeven moment, toen ik dat slot ging
schrijven, werden ze vereenzelvigd, de bomen en de soldaten.
Dit stuk wordt in het volgende nummer van Merlyn vervolgd met een analyse van
Grafbeeld in ontijd.
Binnenkort verschijnt onze fondscatalogus 1964! Merlyn-lezers die prijs
stellen op toezending van deze catalogus en andere prospectussen van
onze nieuwe uitgaven, wordt verzocht de in dit nummer bijgesloten
antwoordkaart ingevuld aan ons toe te sturen.
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Interview met Jan Wolkers
H.U. Jessurun d'Oliveira
d'O. Hoe ontstaat het idee van een verhaal bij je, waar begint het? Wat is het
kristallisatiepunt?
J.W. De hond met de blauwe tong, daar ben ik nu aan bezig, dat is een groot
verhaal, en daar heb ik mezelf alleen maar eerst gezien in die grote engelse auto op
weg door ijs en sneeuw naar mijn stervende vader en langs de weg vliegen steeds
reigers op, ik zag een beeld dat er steeds vogels opvliegen, en toen zag ik ineens dat
die reigers, als ze lang bleven staan, de kop van een maraboe hadden, net als een
ouwe grijze man, en één blijft er steeds voor met uitgaan, totdat ik thuis ben. Ja, en
ik rij ook nog tegen een meeuw aan, en die is verlamd en die neem ik achter in de
auto. Maar hoe dat verder moet, dat weet ik van tevoren nog niet.
Maar met zulk soort dingen begint het, ik zou zeggen het is bijna mythisch, en
ook oud-testamentische dingen. Dat verhaal van mij met die wespen, daar zitten en misschien als je je dat meer bewust was, dat je dat sterker zou doen, maar dan
zou je misschien de boel verpesten - daar zitten voor mij dingen in die teruggaan tot
vroeger, tot mijn jeugd, als ik aan het schrijven ben, die kan ik niet verklaren.
Bijvoorbeeld als die jongen die wespen vindt, die raat en de hooiberg, dat is voor
mij het raadsel van Simson, ‘Spijze ging uit van den eter en zoetigheid van den
sterke’, je kent het verhaal natuurlijk wel, hè? Dat zit er helemaal in voor mij, maar
het gekke is dat het allemaal echt nog gebeurd is ook, ik zie mijn hand nog zo, geel
van de wespen, krankzinnig. Het waren geen stokbonen alleen waar ik tussen rende,
het waren dennen.
Ik geloof dat voor mij de bijbel van enorme betekenis is. Tot m'n zeventiende las
mijn vader drie keer per dag uit de bijbel, en op school kregen we 's ochtends een
uur bijbellezen.

Merlyn. Jaargang 2

30
- Ik hoor in jouw voorlezen van verhalen de bijbeltoon.
J.W. Dat is wel de bijbeltoon, maar door m'n vader heen. Ook door mij heen, ik
ben tenslotte een kind van m'n vader, ik heb nog nooit iemand zo goed de bijbel
horen voorlezen: bezield, die ziet het echt voor zich en zo leest hij het ook voor, daar
is een enorme overbrenging door dat geloof van m'n vader, want laten we zeggen
een theoloog kan dat nooit zo voorlezen als mijn vader, die gelooft dat nooit zo
kinderlijk ... en er gebeuren wat afschuwelijke dingen in de bijbel. Je krijgt een portie
kultuur en mensenkennis binnen. Neem maar zo'n scène met dat bedrog tussen Simson
en Delilah.
- Heb je gevochten met de engel? vraagt de vader plotseling als hij onder de veren
van het kapotte kussen zit. Hoe zit dat, hoe komt die vader daar zo gauw aan?
J.W. Dat is weer een stukje oud testament. Die jongen ziet zijn vader, gaat naar
beneden toe, helpt hem, met zagen. Net of hij aan een onzedelijke handeling bezig
is met allebei de hand aan zo'n ding en ze trekken zo naar elkaar toe, en het geeft
hem een naar gevoel, vooral omdat het met zijn vader is. Samen hetzelfde doen, alsof
je op de slaapkamer van je vader zou zijn. Dan sluit hij zijn ogen en dan is er ineens
dat blok en daar zakt hij door en dan schiet hij naar voren en dan voelt hij die pijn
in zijn heup, en tegelijkertijd ziet die vader die veren op hem, maar het heeft ook te
maken met die heup van Jacob, weet je wel, Jacob zal zijn broer ontmoeten, Ezau,
en dat durft hij eigenlijk niet goed, want die heeft hij bedrogen, en dan heeft hij eerst
een gesprek met god en dan worstelt hij met die engel en overmeestert hem bijna,
en dan raakt ineens die engel om zijn macht te laten zien zijn heup aan, en dan
strompelt ie, is ie mank. En dat zit er dus helemaal in.
- Maar is zoiets het eerste wat in je opkomt voordat je gaat beginnen, of ben je al
ergens begonnen en kom je dan die geschiedenis van Jacob en de engel tegen?
J.W. Nee, dat is in eerste conceptie in beelden allemaal aanwezig.
- Wat noem je de eerste conceptie?
J.W. Ik kan het eigenlijk alleen op een stuk papier uitleggen. Als je een vel papier
voor je hebt en je gaat tekenen en je zet daar meteen - of je nou een naakt tekent of
een abstrakte kompositie - je zit meteen met het vel voor je en daar moet dat komen
en daar moet dat komen en het heeft wel allemaal te maken met de natuur maar het
heeft nog meer te maken met dat stuk papier daar voor je waar
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alles op zijn plaats moet staan.
- Zoals Erik van Poelgeest, zittend in het weiland al tekent voordat hij het landschap
goed in zich heeft opgenomen.
J.W. Ja precies, daar is dat aangegeven. En dat kan je ook goed zien aan die
tekening ook, die is heel sterk van bouw, juist die tekening.
- Die tekening bestaat?
J.W. Ja.
- En daar zijn uitgevlakt links boven de woorden ‘laatste mogelijkheden’?
J.W. Nee, dat staat er nog. Maar het gekke is, in Kort Amerikaans is dat een
krankzinnige sentimentele uiting, die alleen te begrijpen is in verband met de dood
van die broer; ik heb me hier dus waarschijnlijk gekorrigeerd na al die jaren, terwijl
ik het toen had willen doen. Het is dus niet zo dat ik me nu schaam voor die
gevoelsuiting van toen, dan had ik er niet over geschreven, maar dat ik het toen al
had willen wegvegen. Ja, je zou kunnen zeggen, het is allemaal gebeurd, al die dingen,
maar waar het dieper gaat dan een gewoon gebeuren, daar duikt het op in verhalen.
Je kan dus niet zeggen: hij heeft het allemaal zo beleefd en daarom beschrijft hij het
zo, nee, een mens beleeft alles. Je weet het, er zijn weinig dingen die je niet beleeft
in je leven, of ben je het daar niet mee eens? Nou, misschien heb ik wel gek veel
beleefd hoor, dat zegt iedereen dus wel, ik heb verschrikkelijk veel beleefd, maar ik
kan me niet voorstellen dat iedereen dat niet heeft. Maar dat is het niet, het is niet
het vele beleven, ergens moet het kontakt krijgen met diepere lagen in je. En dan
krijgt het dus ook een funktie. De achtste plaag, dat zit hecht en sterk in elkaar,
terwijl er nergens iets uitspringt als bewust aangebracht zijnde. En dat is niet te
verzinnen, dat zijn dingen die vullen zich vanzelf in. Dat verhaal dat ik toen bij jullie
gebracht heb, Springbok en perlimoen, waar dus bepaalde dingen mis zitten, of, dat
weet ik nog niet zo, want voor een langer verhaal of voor een stuk van je leven zou
het wel kunnen. Maar hier in dit korte bestek krijgt het, omdat het hoofdthema is het
van zijn voetstuk vallen van die militair in de ogen van dat jongetje, krijgt het een
enorme lange aanloop en op de laatste vijf bladzijden komt dat stuk van die militair
pas. Als er nog veertig pagina's bij waren, dan was het iets anders. Je kan nooit zeggen
dat iets op zichzelf niet goed is, maar alleen in verband met het hele verhaal.
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- Maar die struktuur die komt dus pas als je aan het schrijven bent?
J.W. Je kan niet zeggen: die richting zal het opgaan, maar die richting móét het
opgaan, of laten we zeggen: die richting is het opgegaan. Want het gekke is, dat als
een verhaal goed is, helemaal goed, dan is er eigenlijk ergens een wonder gebeurd.
Dan heb je gewoon een verhaal, iets dat al bestond, dat heb je gewoon ingevuld, net
of je er achteraan schrijft, begrijp je, want ik kan me niet indenken dat je een verhaal
waar geen woord te veel in staat, komponeert of verzint. Dat bestaat niet. Je hebt een
bepaalde vaardigheid, je hebt een bepaalde aanleg, een talent, die je in een bepaalde
richting dwingen, maar of een verhaal helemaal goed is of niet, daar heb je zelf niets
over te zeggen. Dat is een kwestie van nou ja, weet jij wat het is, ik weet het niet.
Dat vind ik dus een vorm van genade, dan hoef je helemaal niet aan een god te denken
of aan een macht boven ons...
- Maar jij hebt dus ook wel het idee dat de ontwikkeling van een verhaal je wordt
opgelegd door het verhaal zelf.
J.W. Ja, ja, ja, door het verhaal zelf wat al bestaat, of vind je zoiets nu onzin? Er
zijn wel mensen die zeggen dat als iets goed is dan is het er altijd al geweest, maar
dat is ergens waar. Je kan ook zeggen alles wat er is is er altijd al geweest. Je kan je
niet voorstellen dat zo'n blikje op tafel er niet geweest is als je het eenmaal gezien
hebt, vind je wel?
- Het doet me denken aan die passage in De verschrikkelijke sneeuwman, als de
ik tegenover zijn moeder refereert aan die scène op het toneel als vader des vaderlands
... Toen zei ze dus: ‘Nou, of ik dat nog weet; op een toon als had men door haar oog
de schedel als een kiekkast binnenkijkend nooit een ander beeld kunnen vinden dan
van een magere jongen op kisten staand, (...)’. Dat is een manier van omschrijven
van de herinnering die vaak bij jou terugkomt.
J.W. Ja, want je merkt het ook, op de zelfde manier, in dat weiland nl. in Kort
Amerikaans, waar die jongen zegt: ‘Het is niet te geloven dat die hele verzameling
lichtbeelden in je schedel, miljoenen, miljarden, die je op het projectiescherm van
je herinnering tot leven kan wekken, dat die als een walgelijk slijmerig vocht uit je
achterhoofdsgat in de aarde wegloopt.’ Ik heb altijd sterk de tragiek gevoeld van
dingen die voorbij gaan, gewoon, dat het weggaat, dat het niet meer bestaat. Het
blijft aanwezig zolang als je leeft en die
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tragiek van de dood, dat laten we zeggen als mijn vader direkt dood gaat, alles wat
in zijn kop opgestapeld zit van mij, dat dat weg is, en als ik dood ga is het helemaal
weg. Dat. Maar verder is er voor mij geen eeuwigheid of niets.
- Het lijkt er dus wel op dat je sterk visueel schrijft, ook met veel beelden in je
werk.
J.W. Ja, maar als je zegt visueel, moet je niet denken aan een soort impressionisme,
dat is weer een fout, ik las een interview met Campert in Het Parool, die zei: Jan
Wolkers, dan kan je net zo goed naar de Hortus gaan, - of de hort op gaan. Dan leest
hij net zo oppervlakkig als hij schrijft ... ik geloof dat je bij mij moeilijk een
natuurbeschrijving kan aanwijzen. Ik bedoel een natuurbeschrijving om de
beschrijving van de natuur, het is altijd een neerslag van wat er gebeurt, van de
situatie. Bernlef, die liet me dat interview lezen, die zei: weet je waar die jongens
zich in vergissen, jij weet zoveel van de natuur. En dat is natuurlijk ook zo, als ik
een rij bomen beschrijf, dan weet ik ook wat voor bomen dat zijn, als ik een vogel
zie vliegen, dan weet ik wat dat is. En vergeet niet: het scherpe zien heeft ook een
heel andere funktie nog, vaak, het heeft ook een fixerende funktie. Bijna een
angstfunktie, een horrorfunktie, zoals iemand die als er iets verschrikkelijks buiten
hem gebeurt iets heel helders, kleins bij zichzelf in de nabijheid ziet.
- De titels van je verhalen dat zijn vaak titels die ... je kijkt net langs het
hoofdgebeuren heen en fixeert je dan op een detail dat je tot titel promoveert, zoals
Dominee met strooien hoed, Wespen.
J.W. Maar wel dus waar een bepaalde horror inzit, zo van Zwarte advent,
Gesponnen suiker. Het heeft wel met de hoofdzaak te maken, bv. in Dominee met
strooien hoed vind ik wel dat die dominee een verschrikking is, die strooien hoed
die symboliseert wel ... alsof je ziet dat je ouders in alle eerbaarheid en deugd leven
en je ziet God ineens op de kermis lopen. Of uit een bordeel komen, begrijp je? Die
dominee die daar zit, gewoon op het strand met z'n strooien hoed op.
- En is dat ook zo met Gesponnen Suiker? Een verbinding toch met de kern van
het verhaal?
J.W. Ja. Ik weet niet of je dat kent, dat wollegras, dat voor mij toch wel ‘zonden,
roder dan bloed, die witter geworden zijn dan wol’ is gaan betekenen.
Dat was een van de eerste beelden, die verbinding, en dan gaat het
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niet zo dat je denkt, dan laat ik die meisjes daar met gesponnen suiker ... Maar dat
hele verhaal had voor mij iets te maken met je weet wel als je in gesponnen suiker
hapt, de smaak en de bloederigheid, als het ware dat bloed dat er als zweet uitkomt,
uit gesponnen suiker. Daar had het iets mee te maken, meer dan met het illustratieve
kermisbeeld van meisjes met gesponnen suiker. Maar dat komt er dan vanzelf in
voor. Laat ik zeggen, het hele verhaal speelde zich mikroskopisch als het ware in die
brij af. Wat er aan zweet al uit die jongen komt als hij tegenover die pastoor zit... als
een soort spuugbeestje. Maar er is meer. Er is ook het verschrikkelijke van die man,
die verstikte daar in de aarde, en de eerste jongen die mij in contact bracht met
wollegras, dat was een stotteraar, hij wurgde zijn woord eruit, en nu geloof ik, dat
die stikkende vlieger, dat wollegras en die stotterende jongen ergens met elkaar in
verbinding staan.
- En hoe zit het met Wespen? Dat heeft aanvankelijk Vissen geheten.
J.W. Dat titelveranderen was op aanraden van Fens. Die zei, ik vind dat die vader,
die op alle manieren belaagd wordt, in de titel teveel wegvalt. En dat is natuurlijk
ook wel zo. Maar er zit ook iets anders nog in. Dat weet ik van mijn vader, als hij
zelf bv. een konijn moest slachten of vissen, dat hij dat rot vond, dat voelde hij 's
avonds. Mijn vader was niet gewoon maar als de doorsneemens. Als je een vis hebt
dan snij je hem zijn kop af, het grootste deel van de mensen doet dat zonder enig
skrupuul, maar ik merkte aan mijn vader, hij is op dat punt toch gevoelig. De meeste
mensen kunnen zich niet de luxe permitteren om daaraan toe te geven, het is gewoon
het dagelijks leven. Je merkt dat ook steeds van die vader, die zegt steeds: laat dat
beest niet langer lijden dan nodig is, en als die jongen het water erop laat stromen
dan krijg je een soort misverstand, de vader denkt, hij is die beesten aan het pesten,
en de jongen wil ze in hun element terug doen, de vader neemt het ook voor de vis
op, hij is eigenlijk tragischer, want terwijl hij daar in de keuken staat vlucht die jongen
bij de radio, maar voordat de lampen warm zijn krijgt hij toch de klap ook. Hij kan
niet ontsnappen.
Dat deel van die lampen en die radio, dat was er al het hele verhaal door, maar dat
heeft niet met zo'n moderne radio te maken, het heeft te maken met dat kleine
ebonieten kastje waarin je de
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lampen zag, die langzaam warm werden en waarop zo'n gothisch raam stond als
mikrofoon, weet je wel, en jute stof, maar die was helemaal vergaan, je drukte er
met je vinger door ... daar heeft het dus mee te maken.
- Er wordt bij jou niet weggekeken van de verschrikkingen.
J.W. Er wordt beschreven in beelden die heel scherp gezien zijn ineens. Zoals die
baars in Wespen als die vader het haakje eruit trekt dan wordt zijn bek doorzichtig,
wat ook zo bij zo'n vis is, ‘het is net of zijn strepen zienderogen lichter worden’.
Zulk soort elementen zitten er telkens. Zoals de rat in Vivisectie. Hij kruipt rond in
die ton met zijn darmen naast zich als een zijspan. Dat vind ik wel goed. Het gekke
is, dat zijn niet zo maar vondsten, want als ik me daar op toe ging leggen, dan kon
ik tien maal meer opspuiten, ik werk heel geserreerd wat dat betreft. Het is nooit zo
maar beschrijving, iets gratuits. Je zegt nooit, gò, wat heeft ie dat knap gedaan, het
grijpt verder in. Het heeft ook te maken met de innerlijke struktuur van het verhaal,
met de psychische gesteldheid van de figuren. In het begin van Wespen, met die tuin,
de voorwerpen daar die de kleur hebben van de aarde, en het zit ook heel sterk in wat dat te betekenen heeft weet ik nog niet maar, als ie dan langs de zandbak komt,
die voetstappen die erin staan, waar zijn voet niet in past, terwijl hij er toch ook
gelopen moet hebben, alsof ze er in het donker door een blinde in gezet zijn - het
tasten van die dag die gaat komen...
- Heb je zelf eigenlijk voorkeur voor éen of meer van je verhalen?
J.W. Ja nou, er zijn een paar verhalen die ik zelf erg gaaf vind, Vivisectie
bijvoorbeeld. En Serpentina's Petticoat ook. En even kijken, Het tillenbeest ook.
Gezinsverpleging vind ik een erg goed verhaal, maar dat zou ik nu beter schrijven.
Van sommige dingen vind ik het jammer, haast zou je nog langer wachten. Wat
moeten die jongens wel die op hun twintigste jaar gaan schrijven.
- Hoe zou je Gezinsverpleging nu anders schrijven?
J.W. Bijna hetzelfde, maar meer verdiept, meer met het materiaal gedaan nog,
laat ik zeggen menselijker benaderd. Wreder tegelijk en menselijker, wat ik dus vind
in Zwarte advent, met die pauw. Ik heb in het begin wel eens gedacht dat het einde
te anekdotisch is. Er zijn wel mensen die zeggen, Roald Dahl, maar dat is natuurlijk
onzin, want die is heel anders. Die is niet echt goed. Daar komt de
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clou op het eind, anders is het verhaal weg, en dat is bij mij niet nodig.
- Wat is het voor je, het opschrijven van het gruwelijke?
J.W. Het beste kan ik het vergelijken met als een ijskast achter me openstaat, dat
het koud wordt op m'n rug, als het echt góed gaat en dan zijn er wel dingen die in
elkaar schuiven, want die krab in Dominee met strooien hoed, waarom moest het
met een oculeermes, niet met een gewoon mes? Dat ben ik me pas een paar weken
geleden bewust geworden. Weet je hoe dat komt? Heb je wel eens een blik crab
gegeten, daar zit toch ook zo'n rond stukje in, waar het vlees een ander structuur
heeft. Het is dat binnenstuk en dan blijft er zo'n beetje licht plastic, weet je waar dat
het meest aan doet denken? Heb je wel eens een beugeltje gezien van een kind? Daar
lijkt het op. Maar, waar lijkt het nog meer op. Het lijkt op de binnenkant van je mond,
waar dat beugeltje tegenaan zit, het lijkt op het gehemelte. En waarom is het nu een
oculeermes? Er is een duig, een van de grootste verschrikkingen uit mijn jeugd, ik
heb eens een man gezien, die had kippen, jonge kippen, en die pakte die beet, die
moest ie dus slachten, honderden, en dan dee ie hun bek open en dan nam ie dat
oculeermes en dan ging ie er met die punt zo van boven in, en dan stak ie ze zo
hierdoor in hun hersens en dan waren ze meteen dood. En ik hoor nog zo dat gekraak,
en zo deed ie ze achterelkaar, zo achterelkaar, achterelkaar. Dat was verschrikkelijk.
En dat is daar teruggekomen, in Dominee met strooien hoed. Maar ook heeft een
man een krab opengepeuterd, dat heb ik ook gezien. Maar dat was niet met een
oculeermes. Wat gebeurt daar nu? Dat zelfs de kleinste objekten bij mij vaak een
belangrijke funktie hebben. Maar misschien niet voor jou. Zou dat voor de lezer nu
ook...? Ik geloof het wel, als ik door een gekke dwangmatigheid hier, op deze grafiek,
iets moet zetten, een bepaald tekentje en jij begrijpt helemaal niet wat het is (dat
moet bv. ergens in mijn jeugd een vlek zijn geweest in m'n kamer) maar ik zou zeggen
door het dwangneurotisch karakter waarmee het dáár moet, overtuig je. En nu geloof
ik ook met dat oculeermes, doordat het zo beschreven wordt, dat er iets van die horror
van die kippen meekomt. En zo zijn er nog veel meer dingen, ik denk er meestal niet
te veel over na, want dat wil ik niet. Van te voren verzin ik er niets over, en achteraf
ook niet, maar soms dwingen bepaalde dingen zich op...
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Met die baars in Wespen. Ik heb dat verhaal voorgelezen in Delft en daar was een
man, een heel goed visser, en die zei, ja dat is inderdaad heel goed, want dat gebeurt
heel vaak bij baars, die zijn zo inhalig, die slikken de hele boel in, dan zit de haak
in hun maag. Dat komt vaak in mijn verhalen voor, je merkt het bij die jongen als
hij dat konijnevel ziet in De achtste plaag, ‘Bij zijn bek was het vel gerafeld en er
puilde zwart haar naar buiten. Het moest met geweld van de kop afgetrokken zijn,
ik voelde ineens mijn tanden heel groot en onhandig achter mijn bovenlip zitten.’
Dat is heel goed, want dat zie je bij een konijn, maar dat is ook een trek om je mond
als er iets is wat met horror, met verschrikking te maken heeft.
- Hier lijkt het er dus op dat de jongen zich gelijk maakt aan het konijn, een
nabootsen ervan. Misschien speelt het een rol, het zich identificeren met het geslachte
beest?
J.W. Ja, het zal wel met die angst te maken hebben, want - en dat gaat ook weer
terug op oudtestamentische dingen - we hadden het over Abraham die Isaak offert
en toen vroeg ik aan mijn vader: en als God dat nou eens aan U zou vragen om mij
te offeren, zou U dat dan ook doen? Ja, zei hij, dus ik was altijd bang als mijn vader
met stenen achterin de tuin bezig was, dat hij een offerplaats aan het maken was. Dat
bij een bericht van God gekregen had. Dus het heeft wel iets te maken met het idee
zelf het beest te zijn dat geslacht wordt. Dat mijn vader in zijn godsdienstuitingen
tot het uiterste zou gaan, dat wist ik, als kind.
- Met dat konijn, die gaten in het vel van het konijn en de gaten in de reebruine
broek, die parallel...
J.W. Hoe ontstaat zoiets? Verzinnen kan je dat niet. Die broek die voel ik zo weer
om mijn benen zitten, en ook met die gaten erin. Die hooivork kwam op me afzeilen
als een sprietig insekt door de lucht, wat te maken heeft met de sprinkhanenplaag.
Al zulk soort dingen grijpen in elkaar in dat verhaal.
- Hoe komen die gaten in die broek?
J.W. Die zijn gegooid door die man.
- Ja, maar wanneer kwam je erachter dat die gaten te maken hadden met de gaten
in het konijnevel? Voordat je het opschreef, of later?
J.W. Zo kun je het niet zeggen, het had met die hele dag te maken, die hele zondag.
Toen ik begon met dat verhaal over het konijn wist ik al dat ik naar het voetbalveld
zou gaan, ik kan precies de plaats
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aanwijzen waar ik onder het prikkeldraad ben doorgegaan. Dat zei iemand nog: die
voetballers, dat zijn A.S.C. en U.V.S., zwartrode en wit-blauwe shirts. Daar heb ik
later geen moment bij gedacht, dat heb ik gewoon gezien. Gek hè.
- Dat is dus werkelijk gebeurd, dat gooien.
J.W. Ja, helemaal. En ook op de eerste dag dat ik die broek had. Of 's ochtends
dat met het konijn gebeurd is, weet ik niet meer. Maar terwijl dat met dat konijn
gebeurde ging het gewoon diezelfde dag worden, en dat kwam allemaal vanzelf, het
is net of het helemaal gaaf voor je staat, ik kan het niet anders zeggen.
- De bezigheid van het schrijven zelf, vind je dat prettig of onprettig?
J.W. Nee, prettig niet. Het is veel prettiger om een beeld te maken, fysiek, het
lustgevoel. Maar het moet op de een of andere manier. Als je een beeld maakt, dan
vermeerder je jezelf. Terwijl, ja, wat heeft de Prediker ook weer gezegd: Wie
wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart, en schrijven is een soort wetenschap,
voor jezelf omtrent jezelf. Dat vind ik smartelijk.
- Maar op een gegeven moment gaat het er niet meer om of je je eigen weten
vermeerdert, maar of je het verhaal zijn eigen gestalte kunt laten krijgen.
J.W. Natuurlijk, want daarvoor heeft het een, nee esthetisch kan je het niet noemen,
maar een verhaaltechnische kant. Bij mij valt dat bijna samen. Het is een ballon: de
adem is meteen vorm. Het zijn dingen die in je opgestapeld liggen en die op een
gegeven moment vorm moeten krijgen, die eruit moeten. Omdat het anders verloren
gaat. Dat heb ik altijd heel sterk gehad, het tragische gevoel van alles wat voorbij
gaat, dat wil ik vasthouden.
- Lukt dat wel eens niet?
J.W. Niet veel eigenlijk. Dan zou ik moeten beginnen met een half gegeven en
dat doe ik nooit. Dan zou ik moeten beginnen als schrijvers die zeggen: ik begin
maar en dan zie ik wel wat ervan komt, die net een trui aan het breien zijn, zonder
dat ze weten voor wie, de maten en waar de armen moeten komen. Dat moet je toch
weten, je weet toch ook hoeveel steken je opzet?
Als ik eenmaal een verhaal ga schrijven, dan gaat het heel snel, vooral in het begin.
Dat staat er meteen. En daarom moet het al helemaal aanwezig zijn, en daarom moet
er in de goeie verhalen van mij al in de inzet alles aanwezig zijn. In Serpentina's
petticoat
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daar is oom Louis al in de eerste regel aanwezig. ‘Met de regen was daar ineens ook
oom Louis.’ De stralen van de regen - wat ik heel goed vind zelf - en dat
visgraatmotief van zijn jas, dat zijn allemaal dingen die kan je niet verzinnen, want
die man had zo'n jas aan. In de dertiger jaren, visgraatjassen. Weet je wel, van die
dikke visgraten die de regen voortzetten.
- In je verhalen en romans komen telkens dezelfde entourages voor, bijv. de
springbalsemien staat achterin de tuin in Gezinsverpleging, in de Verschrikkelijke
sneeuwman, in Gevederde vrienden.
J.W. Die stond er dus. En die is van heel veel belang geweest. Ik zag hem vandaag
toevallig nog, want ik heb voor de kinderen een pol van die springbalsemien
uitgegraven en in een bak gezet en nu zag ik vandaag allemaal van die rode puntjes
bovenkomen. Dat is gewoon een stukje tuin van ons vroeger. Die brandgang komt
ook vaak terug, dat was voor mij, je kan wel zeggen een ontsnappings-mogelijkheid.
- Alleen, het is wel zo dat die hoofdpersoon in de verschillende verhalen soms
anders heet, de hoofdpersoon in Gevederde vrienden heet bijvoorbeeld Herbert.
J.W. En wat wil je daarmee zeggen?
- Daar wil ik mee zeggen, dat, terwijl de entourage hetzelfde is, er andere
hoofdfiguren zijn van waaruit het gebeuren beschreven wordt, of die het toneel
bevolken. Zoals die oom, die heet nu oom Louis, in Gevederde vrienden en in
Serpentina's petticoat, maar in Kort Amerikaans heet hij oom Leo. Dat zal toch wel
teruggaan op dezelfde man.
J.W. Dat is dezelfde man, ja. Zo heet de broer van de hoofdpersoon nu eens Peter
en dan weer Frans. Dat is gewoon dat de lezer niet altijd die ene broer moet kunnen
identificeren, omdat ik vind dat het verhaal ook apart gelezen moet kunnen worden.
- Dat betekent dus dat de hoofdpersoon eigenlijk nooit met één en dezelfde figuur
moet worden geïdentificeerd, en zeker niet met degeen die de schrijver is.
J.W. Zeker niet. Psychologisch zit hij vaak goed in elkaar wel. Ik bedoel ten
opzichte van dat jongetje. In Dominee met strooien hoed de angst van een jongetje
van tien jaar dat onder zijn vader zit, in Kort Amerikaans de jongen in zijn puberteit
die opstandig is, in Zwarte advent wat even daarna is, na de dood van die broer ziet
hij de vader uit het raam en dan ziet hij hoe grijs hij geworden is.
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En dan gaat hij hem helpen.
- Het is niet even daarna, tenminste de chronologie klopt niet helemaal. In Kort
Amerikaans gaat de broer dood even voor de bevrijding.
J.W. Nee, nee, dat is niet waar, de broer gaat dood in september, er gaan trekvogels
langs het kerkhof, de hoofdpersoon gaat dood even voor de bevrijding.
- Maar in Zwarte advent komt de ik-figuur thuis in de hongerwinter.
J.W. Ja, de hoofdpersoon, maar dan is de broer dood.
- Terwijl in Kort Amerikaans komt de hoofdpersoon even na die dood en dan gaat
hij 's avonds weer weg. In Zwarte advent blijft hij een paar dagen.
J.W. Je zou je voor kunnen stellen dat Zwarte advent er gewoon tussen had gezeten,
niet qua verhaal, maar qua realiteit.
- Ja, de naam van de hoofdpersoon wisselt ook: Erik van Poelgeest, Herbert,
Herman, enz.
J.W. Poelgeest bestaat, dat bos, dat was dus gewoon in de oorlog van mij, dat
kasteel staat daar, dat speelt ook in Het tillenbeest.
- In Kort Amerikaans heb je die scène met dat stilleven, bestaande uit de blauwe
fles, het doodshoofd en de viool. De ik voelt zich daar betrapt, het is alsof zijn komst
al bekend was, omdat die fles geen blauwe, maar een paarsige schaduw werpt op die
schedel, dezelfde kleur als van zijn litteken. Bij een volgende beschrijving is die
schaduw weer gewoon blauw. Hoe zit dat?
J.W. Dat is echt zo geweest, want, heb ik hier een foto van die jongen? Die jongen
schilderde en dat vond ik heel typisch, want - op een bepaalde manier was ie
schilderkunstig veel verder dan ik was -, die schilderde eerst de schaduwen paarsig,
zoals veel mensen doen, en later ging ie de eigenlijke kleur erover zetten, begrijp je
wel? Dus het was inderdaad zo, het was de eerste keer paarsig en de tweede keer
blauw. Dat heb ik gewoon onthouden.
- Dat paarsbruin komt ook verder nog voor, want als van Grouw zijn uniformpet
afzet wordt zijn schedel ook paars...
J.W. Jaja, alsof ie ternauwernood ontsnapt is aan een terechtstelling in Karl May,
want het is net een scalpering, of ze gesneden hebben maar niet de rommel
erafgetrokken, weet je wel? Er is een bloederige band.
- En tegelijkertijd heeft de moeder een hoedje met een paars lint erom.
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J.W. Ja, ja, ja, is het een paars lint? ... Zou je de kleur van mijn verhalen paars kunnen
noemen? Ik hou erg van geel en paars.
- Da's mooi katholiek.
J.W. Ja. 't Zijn magische kleuren.
- Dat paars, is dat de kleur van de dood?
J.W. Toch niet bewust. Maar je kunt het in al mijn andere werk zien, het zijn bijna
allemaal vrij grauwe kleuren. Dat vind ik ook de grootste sensatie, als er in grauwe
dingen iets gebeurt.
- Als Erik van Poelgeest een kaars jat in de kerk, zegt de stem: God ziet alles. Wie
is dat?
J.W. Wie dat zegt? Dat was een geestelijke in de Hartebrugkerk. Daar pikte ik
inderdaad die kaarsen, dat waren hele mooie kaarsen want het was hele goeie was.
Die liet me gewoon m'n gang gaan. Dat was typisch katholiek ook. Ze bemoeien
zich ook wel eens met mensen, maar ze kunnen de zondaars accepteren, daarom zijn
mensen als Frederik van Eeden en Verlaine op hun sterfbed katholiek geworden, dat
kan bij gereformeerden niet; als je zondig leeft moet je er niet op rekenen dat je met
de hakken over de sloot...
- Laatst las je De achtste plaag voor. Je legde de bijbel op de katheder en begon
daaruit het motto voor te lezen. Waarom?
J.W. Dat heb ik daarom gedaan. Ik zeg de titel: De achtste plaag. Dan ga ik lezen.
‘En dat er verschrikkingen zullen zijn...’ En als ik dat zo ga lezen van mijn overdruk,
dan denkt iedereen: verdomd goed, maar veel mensen kennen de bijbel niet, dus lees
ik dat uit de bijbel, en dan doe ik hem dicht en begin met m'n verhaal. Alles dus om
te laten zien dat het een citaat is. Dat zou ik ook doen als het een citaat was uit een
of andere schrijver.
- Mij leek het verdacht veel op schriftlezing plus preek.
J.W. Ja, ja, daar lijkt het ook op. Het is ook zo gek dat het citaat de lading helemaal
dekt. En dat is ook gelijk gegaan, want ik heb niet later dat stukje erbij verzonnen,
maar dat was helemaal de sfeer voor mij. Ik heb de hele tijd al geweten dat het citaat
erboven moest, maar ik heb het pas geschreven toen ik het naar Merlyn stuurde en
het in het net ging tikken.
- Hoe ervaar je het verschil tussen het geschreven en het voorgelezen verhaal,
maakt voorlezen het verhaal anders?
J.W. Ja, het voorlezen is vaak wel een vuurproef, want een verhaal moet verdomd
goed zijn, wil je het goed voor kunnen lezen. Maar dat wil niet zeggen dat een verhaal
dat niet goed voor te lezen is
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daarom een slecht verhaal zou zijn. De achtste plaag bijvoorbeeld, dat is zo goed
getimed, van beschrijving, dialoog, humor, dat tragische element met die broek, als
dat voorgelezen wordt dan word je je meer facetten bewust bijna. Het is alsof je een
schilder bezig ziet, hoe ie zijn penseel zet, het voorlezen van een verhaal door de
schrijver, je ziet het ontstaan. Als jij iets van Carmiggelt leest, iets geestigs, dan komt
er misschien een kleine glimlach om je mond; zit er nog iemand bij je, dan ga je
harder lachen, en dat is geen kwestie van akteren, maar van resonans, dat er ruimte
is voor die lach, dat hij opgevangen wordt. En als een verhaal voorgelezen wordt in
een zaal, zal je harder lachen. Ook de gène wordt groter. De mensen lopen ook alleen
getweeën weg. Als het inladen van de dieren in de ark.
- Als je bezig bent met een verhaal of roman, zijn er dan wel eens dingen die je
niet kunt plaatsen en die je later tot een zelfstandig geheel uitwerkt, sleept het ene
verhaal het andere mee?
J.W. Ja. Neem dat verhaal Springbok en perlimoen dat je gelezen hebt. Daar heb
je dat stuk in van dat corset, dat jongetje met dat corset en die spijl... wat ik heel goed
vind op zich zelf, maar dat uit het verhaal weggaat. Dat moet in een ander verhaal
komen. Dat gaat over een dag spijbelen, met een vriendje. Daar komt het in, het hele
verhaal gaat daarover, en dit verhaal gaat alleen over die officier. Dus zo gebruik ik
dat stuk wel weer.
- Hoe kom je aan dat surplus? Komt dat door het chronologisch verband?
J.W. Ja, kijk ik geloof dat als de greep van te voren niet heel zeker is, dat er dan
dingen kunnen gebeuren, en dat zal wel op chronologie berusten, die diezelfde dag
gebeurd zijn maar niet in het verhaal horen. Daardoor kun je soms in de war raken.
Dat heb ik niet veel; en hoe beter het verhaal is, hoe minder het je gebeurt.
Het is zo, als je wat verzinnen moet in een verhaal, dan is het mis, alles komt
vanzelf. Er zijn dingen bv. in het verhaal van die vissen die mijn vader zegt, waarvan
ik denk, verrek ja inderdaad, en dan weet ik gewoon andere dingen te zeggen die hij
daarna zei, en als broers van mij het wel eens lezen dan zeggen ze, God dat je dat
allemaal onthouden hebt! En dan zeg ik, ik heb niet onthouden, maar ik weet het
nog, 'k weet het nog. Het komt allemaal terug. Mijn vader kan nooit iets zeggen wat
niet klopt, mijn vader, dat bestaat niet. Het kan gewoon niet over mijn mond komen.
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- De vader en moeder zijn altijd dezelfden?
J.W. Ja. Het zou interessant zijn om te kijken of dat niet altijd zo min of meer is.
Je kan zien dat er niet met marionetten gescharreld wordt. Ze groeien mee. Bv. in
Roos van vlees is veel meer afstand, veel meer humor vanuit de jongen die het ziet,
want dat is niet iemand van twintig jaar meer. En je merkt zelfs aan de man ook
nuanceverschillen, want hij is wel streng, maar het is toch iets minder, die man is
ouder geworden, hij is tragischer; alleen het gebrek aan gevoel voor humor van mijn
vader is even groot gebleven zou ik zeggen.
- Als je aan het schrijven bent, moeten er dan bepaalde uitwendige omstandigheden
in orde zijn?
J.W. Er hoeft niet een stuk kristal binnen handbereik te liggen zoals dat bij
sommige dichters het geval schijnt te zijn. Maar ik ben wel vrij neurotisch, als er een
paar boeken ontbreken in de kast, zou ik toch niet zo prettig liggen werken, er moet
een bepaalde orde zijn, misschien ben ik wel erg chaotisch, behalve ...hé, zeg ik
liggen werken? Dat is een mooie verspreking! Ik had vroeger een zolderkamer
waarvan de wand met jute was afgeschoten, behalve om uit te sparen in de dertiger
jaren, achter een ouderwets bureau dat ik had en waarop boeken stonden en daar was
geen jute. En als er dan boeken ontbraken, keek ik vanuit mijn bed in dat griezelige
zwarte gat. Mijn omgeving moet, nou ja wat je beschreven ziet in Het tillenbeest,
die dwangneurotische opa van mij met die kopjes en schotels, dat stamt echt uit de
familie, daar zal ik ook wel een tik van hebben van die ziekelijke opa.
Wat ik ook nog vind. Kijk, die jongen in Roos van vlees gaat met die vader naar
het raam, en tegelijk komt er een man buiten met een hondje met een groen dek, en
dat hondje gaat zijn behoefte doen op het trottoir en die man trekt hem naar de kant:
volgens mij heeft dat met gedwongen zindelijk maken te maken, vroeger. Mijn
moeder was er altijd zo trots op dat we binnen het jaar of zo zindelijk waren,
gedresseerd ... Zo mooi hè, die vader terwijl die keutels van dat hondje afvallen, die
vader kijkt er helemaal overheen, want die heeft die dwang wel uitgeoefend vroeger,
maar daar was het hem helemaal niet om begonnen, het ging hem om een veel groter
gegeven, en hij kijkt naar buiten naar de natuur en zegt, ‘hij werpt zijn ijs heen als
stukken’...
- Wat de ikfiguren beleven zijn niet allemaal jouw eigen belevenissen.
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J.W. Nou, waar dacht je dat eigenlijk?
- De kippeneukpartij in De achtste plaag.
J.W. O ja ja ja, dat is zo. Dat heeft dus een vriend gedaan van mij, een vriendje
en dat was een jongen die werd verschrikkelijk rottig behandeld en geslagen thuis,
het was een stiefkind. En ik merkte, toen hij mij vertelde wat hij gedaan had, dat hij
dat niet gedaan had alleen maar om te proberen, wat kinderen doen voor fantasie,
maar dat het wraak was, een wraak op die vader. Dat was een man die hield kippen.
En dat doet déze jongen ook, het is een wraak op de vader, en op het eind komt er
toch weer een soort verzoening als er staat dat het net lijkt of hij iets anders zoekt
dan die kip, een konijn; dat is toch een beetje zijn geweten. Het is dus wel iets dat
iemand anders beleefd heeft, maar het past heel goed in het verhaal, maar het zou
niet gepast hebben als die jongen het triomfant deed, het is een dwanghandeling,
want anders zou het in tegenspraak zijn met wat die jongen later denkt als die dikzak
die kikkers van mekaar trekt en met die kikkerdril gaat gooien, dan denkt ie, ik kan
er toch niets tegen doen, het is alsof ik tegen een muur loop...
Zou zoiets nou een christelijke trek zijn, is dat een humane trek, het is meer,
iedereen heeft het wel, bij mij is het iets van lotsverbondenheid, nou ja dieren was
iets waar ik heel veel contact mee had.
De meeste kinderen zijn erg wreed voor dieren, onnadenkend liever. Ik weet wel
dat ik zo'n grote waterschildpad had, en die heb ik dagenlang in een emmer water
met een steen op zijn schild laten zitten omdat ik zijn schild hebben wilde.
- In je beginverhalen speelt van het Reve's manier van schrijven er nog wel eens
door.
J.W. Vind jij dat nou, waar bijvoorbeeld?
- Laat ik eens een passage nemen uit Kort Amerikaans; dat gesprek met het
standbeeld van Boerhaave: ‘Mijn broer krijgt acht dragers, Boerhaave, zei hij zachtjes,
zoveel mensen hebben zich nog nooit tegelijk met hem bezig gehouden. Maar het is
droevig, hij weet zelf niet dat ze zo voor hem in de weer zijn.’ enz.
J.W. Nee, dat zie ik niet. Ze hebben het wel eens gezegd in verband met de
verhouding tot de moeder en zo. Ik geloof dat die moeders erg parallel lopen. En de
vaders ook. Die strengheid en zo, alleen mijn vader is veel heroïeker. Dat komt
waarschijnlijk door de gods-

Merlyn. Jaargang 2

45
dienst. In de ogen van een kind wordt hij niet, eh, zijn kakklep staat niet open. Die
liet mijn vader ook nooit zien! Het is gek, Fens zei het ook, in dat stukje van die
monologue extérieure, maar dat klopt helemaal niet. Want dat komt uit het oude
testament. Ik kan zo iets bedenken, laten we zeggen de verloren zoon, ‘ik zal opstaan
en naar de vader gaan, en zeggen: vader, ik heb gezondigd, tegen de hemel en tegen
U, en ben niet meer waard Uw erfgenaam te worden. Maak me tot één van Uw
huurlingen.’ Dat is een monologue extérieure, en zo staat de bijbel vol. Juist omdat
de mensen tegen god spreken. Daar heb ik het van. En daar heeft van het Reve het
waarschijnlijk ook van maar bij mij zit het veel dieper. Zoals de hoofdletters bij van
het Reve, ik weet niet of hij zich dat bewust is, het is iets dat ik zelf bedacht heb, die
komen van Winnie de Pooh. Volgens mij kan het niet anders. Of dacht je niet? Maar
het kan best dat Winnie de Pooh weer voorlopers ergens heeft. Ik heb er nooit met
hem over gesproken. Maar wat Fens zegt over die monologue extérieure, dat ben ik
niet met hem eens. Bij van het Reve is het vaak een beetje moedwillig, die religieuze
dingen en die monoloog, dat is bij mij veel natuurlijker. Omdat ik het heb
meegemaakt. De religie hoeft er bij mij niet zo dik bovenop te liggen. Van het Reve
heeft het later leren kennen en het heeft hem geïmponeerd. Bij hem heeft het toch
iets te maken met jongens die een geheimzinnige club bedacht hebben.
Die achtergrond lees je ook uit dat stukje van Ik heb altijd gelijk, waar die soldaat
thuis komt: ‘zullen we hem nog een halfje geven’. Hermans daar, in dat stukje met
die ouders, dat is ook van het Reve, zou je kunnen zeggen. Maar dat niet alleen, dat
is ook de verhouding van ouders en kinderen uit de dertiger jaren. Uit de crisistijd
en zo stamt dat, dat geloof ik echt. Wat je tegenwoordig niet meer hebt. Dat is een
kwestie niet van imitatie, maar van generatie.
- Het perspektief bij jou is altijd vanuit het heden naar het verleden toe. Ook in
Kort Amerikaans is er een andere verteller dan Erik van Poelgeest.
J.W. Ja, maar heel zelden. Meestal vermijd ik dat. Komt dat procedé bij veel
schrijvers voor? Ik geloof dat er weinig schrijvers zijn bij wie dat zo minimaal voor
komt. Het is heel moeilijk, het maakt het veel moeilijker, schrijven vanuit een zekere
identiteit tussen schrijver en hoofdpersoon.
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- Wat opvalt is dat jij heel korte zinnen schrijft.
J.W. Ik heb een hekel aan... ik mijd ook het gebruik van veel leestekens. Ik zet
het ook heel duidelijk neer, niet tussen aanhalingstekens, ik beperk mezelf
verschrikkelijk. Als je dat nagaat, gewoon taalkundig, hoe verschrikkelijk ik mezelf
beperk... Je hebt veel meer uitdrukkingsmogelijkheden als je werkt met
aanhalingstekens en tussenzinnen en weer tussen aanhalingstekens, maar ik moet
alles in korte zinnen samenvatten. Dat brengt ook een bepaalde objektivering mee,
dacht je niet? Zo'n zin als bij Faulkner, van een halve pagina, dat kan ik niet. Ik zie
meteen hoe ik hem zou omgooien, hoe dat goed zou moeten.
- Heeft dat ook met je ademhaling te maken?
J.W. Ja, dat zal wel. Ik geloof dat je het aan mijn praten hoort, het hangt samen
met je hele ritme, trouwens je ziet ook boven je hoofd die grafiek die uit kleine
elementen is opgebouwd die met z'n alle een bepaald totaalbeeld geven. Van het
Reve's lange zinnen hebben natuurlijk ook hun effekt.
Gek, veel kan ik er niet over zeggen, hoe zoiets gaat, je verhalen. Ik weet niet of
andere schrijvers daar nou zinnige dingen over zeggen. Het lijkt mij dat je alleen als
je het allemaal verzint, als je echt een intrigueschrijver bent, dat je er wel reële dingen
over kan zeggen. Nee, ik denk helemaal niet aan een lezer als ik schrijf, ik schrijf
voor mezelf, ik denk geen moment aan een publiek en ik geloof dat iedereen dat
doet, hoor. Zelfbevrediging is het belangrijkste, als je dat bereikt...
Ieder verhaal is weer anders. Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer ik mij bewust
wordt van dat schrijven, het is nooit zoals die mensen zeggen; hij zal wel eens
uitgepraat raken over zijn jeugd, het is hoogstens de vraag of ik het niveau vol kan
houden maar wat de stof betreft heb ik nog zoveel. Het is best mogelijk dat ik in wat
ik opschrijf steeds dichter bij het heden komen. En dan ben ik aan de toekomst toe.
Misschien haal ik mezelf in. ... (vertelt korte inhoud van mogelijk volgend verhaal).
- Waarom mag dat niet in het interview?
J.W. Het kan zijn dat ik er nog eens iets heel goeds van maak, dan hindert het mij
als er ergens iets over staat. Begrijp je, het is dan net of het al gebeurd is. Het ligt
dan vast, dan kan ik het haast niet meer anders schrijven dan ik het nu gezegd heb.
Net als jongens die de hele dag met elkaar zitten te praten over meiden en
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wat ze ermee zullen doen, die hebben 's avonds ook geen zin meer om ergens te gaan
naaien in de stad. Doodmoe gaan ze in bed liggen slapen.
Van Kunstfruit heb ik wel vooraf veel dingen verteld, en al vertellend ging het
steeds vastere vormen aannemen, begrijp je. In dat geval was het iets anders, het was
een heel reëel gegeven, dat kon nú gebeuren. Dat er een meisje alleen door de dialoog
op poten wordt gezet, dat is weinig voorgekomen hier in Holland. Ze wordt hier en
daar wel beschreven, maar niet om haar te karakteriseren, maar als lustobjekt. Of zo
kan je het niet eens noemen, laten we zeggen als ontroeringsobjekt. Ik geloof dat je
in dat meisje een stuk van mijn jeugd terug kan vinden, van de zwangere moeder.
Een lief meisje, een schat van een kind. Zo mooi als die was zeg, zwanger, och.
Ze belde me laatst op. Toen hoorde ik die fijne stem weer van haar, dag, zei ze,
dag, je hebt over me geschreven, he? Ik zeg: over jou? Toen zegt ze: Ja. Ik dacht
godverdomme, dat gelazer krijg ik ook nog en toen zei ik: kijk, als je schrijft, je hebt
een hele hoop ervaringen, bijvoorbeeld mijn ouders, dat zijn natuurlijk ergens mijn
ouders, maar ergens ook helemaal niet. Toen zegt ze: nee, ik ben het helemaal. En
ze merkte al dat ik een beetje terughoudend was en toen zei ze: maar ik ben er niet
boos om, hoor. En toen was bij mij ook meteen het ijs gebroken en toen zei ik: je
bent nu heel beroemd, weet je dat? Toen zei ze heel spijtig: ja, maar niemand weet
het! Vind je dat niet schattig?
Dat vind ik ook tragisch, dat zoiets weggaat. Ik bedoel gewoon doordat een vrouw
een kind krijgt en het dan afgelopen is. Als je ziet, die heupen, trouwens dat weet je
zelf, die billen, hoe prachtig van vorm die worden en die borsten en zo, dat is
magnifiek. En dat dat gewoon weggaat, aan het leven, dat dat opslijt, dat je, als je
van elkaar houdt, elkaar kapot maakt. Mijn moeder, die elf kinderen gehad heeft, die
gewoon aan het leven opgesleten is. Zo moet het kennelijk dus. Als je je daartegen
verzet en je wordt homosexueel of je gaat andere dingen doen, dan eh, dan maak je
de zaken weer op andere manier kapot. Je kan het toch niet konserveren.
- Behalve in het opschrijven?
J.W. Ook dat gaat weer weg.
Voor mij is een horror bijvoorbeeld dat een kind van je zelf dood
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zal gaan en ze wil nog iets zeggen en er is niemand in de buurt, ze wordt aangereden.
De mensen dringen erom heen en er is niemand om het op te vangen. Degene die er
had moeten zijn die is er niet. Zulke angstdingen heb ik.
- En die angstdingen worden in woorden gevangen, juist die verschrikkelijke
dingen worden weergegeven. Is dat een soort afweer ook? Zo in de trant van: als ik
het maar opschrijf, dan hoeft het niet nog eens te gebeuren?
J.W. Ja, een bezweringenhandeling is het wel. Maar er zijn dingen, bijvoorbeeld
die droom in het begin van Een roos van vlees van dat huis dat omvalt, dat heb ik
reëel zo beleefd, dat had ik toen ik in Barcelona was en ik ineens wakker werd in
een heel gek hotelkamertje, toen droomde ik dat. En ik droom bijna nooit. Nooit zo
dat ik achteraf iets duidelijk weet. Toen heb ik het meteen opgeschreven en dat doe
ik ook nooit. Dat kwam alleen omdat ik reisde, want hier zou ik dat niet doen. Maar
omdat ik reisde lag daar al mijn rotzooi naast me op een nachtkastje, wat ik hier niet
heb. Gek is dat, zulke dingen.
- Heb je wel eens de behoefte je verhalen te herschrijven als je ze achteraf niet
helemaal gaaf vindt?
J.W. Het is jammer dat je zo'n verhaal als De verschrikkelijke sneeuwman niet
vijf jaar later schrijft. Maar nee, misschien later nog es, ik heb nu nog zoveel om
over te schrijven, daar kom ik niet toe, en ik weet niet of het zin heeft. 't Is net of als
het geschreven is dat het dan gebeurd is. Dan hoeft het niet meer. Het gaat er niet
om het voor iemand helemaal gaaf te maken, - toch ... Fens heeft opgemerkt over
die tweelingschedels daar op die zolder in Kort Amerikaans, dit is net een beetje te
romantisch, en dan denk ik, verdomd, ik weet nog goed, ik kreeg de drukproeven,
en ik was in de stad en ik ging even bij Americain een kop koffie drinken en toen
keek ik zo die drukproeven in en toen las ik dat, en toen kreeg ik gewoon een rooie
kleur van schaamte en ik dacht godverdomme dat moet eruit, maar ja ik heb er verder
nooit meer aan gedacht...
Vivisectie, daar zijn wel twee versies van. De eerste in Podium, de tweede in het
bundeltje. Aan het slot, die broer. In Podium wordt de broer de rouwkapel
binnengedragen, in het bundeltje denk je alleen, hij zal wel in de auto zitten, en dat
is veel beter. Fens schreef dat het binnendragen van die broer misschien net iets te
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veel was. En terwijl ik schreef wist ik dat het teveel was. Maar kijk, ik had toen
helemaal niet het idee ik ben een schrijver, ik was met het verhaal bezig, en die broer
die moest daar zijn, maar die broer die kwam pas later in die rouwkapel, en terwijl
ik schreef wist ik precies waar ik op had moeten houden, maar dat was gewoon
dwangmatig, hij moest daar opgebaard worden, en pas later, toen ie in Kort
Amerikaans opgebaard lag, kon ik hem uit Vivisectie halen, en dat is ook veel beter.
In de roman is ie reëel zo. Ja gek, dat heb ik altijd sterk gehad, dat ik dacht toen mijn
broer dood ging, dit moet bewaard blijven, hoe dan ook. Maar ik heb nooit geweten
hoe! Onbewust komt er toch een dosis raffinement aan te pas. Mijn hoofdpersoon
komt er vaak weerlozer af dan ik ben. Terwijl ik juist soms impulsief, roekeloos en
moedig was. Als ik nu wel eens vrienden spreek wil ik altijd weten hoe ik was vroeger.
Ik ontmoette laatst iemand en die zei ik weet één ding nog heel goed. We waren op
school aan het tekenen, het was dus in de derde of vierde klas, je kreeg toen van die
tekeningen, zwart en zielloos, en die moest je invullen met kleuren, het was gras en
iedereen was dat groen in aan het vullen, en jij kraste het gras zo recht met strepen,
en toen werd de meester kwaad en zei wat is dat nou voor gekras, en toen zei jij
GRAS GROEIT RECHT OMHOOG - had ik gezegd, dat is wel mooi hè, gras groeit
recht omhoog. Er zijn dus bepaalde dingen dat ik ineens uit die wereld naar voren
stoof, impulsief was. Ik weet wel dat ik een man, een jager, die mij een klap gaf om
iets dat ik niet gedaan had, die sloeg ik over de heg, het was een hele grote sterke
man - ik kon zo driftig zijn dat ik er werkelijk bang van werd, maar dat is vaak met
mensen die verlegen zijn of bang, ik schuif dus een brok van die dingen in mijn broer.
Ik geloof dat er wel een soort heldenverering bij komt ook. Ik ben begonnen met
toneelstukken te schrijven, hiervoor, die niet goed waren. De verschrikkelijke
sneeuwman is ook eerst toneel geweest. Ik zou dat verhaal nu met kleine
veranderingen schrijven. Maar moet je zoiets nu gaan doen? Ik geloof het niet. Ik
zou wat literaire rotzooi eraf gooien, laten we zeggen in dat begin.
- Ik vind het een heel overtuigend verhaal, het is alleen niet duidelijk hoe het af
moet lopen.
J.W. Weet je dat het eerst anders was? Het einde heb ik veranderd. Dat komt
omdat het eerst een toneelstuk was. In het toneelstuk en ook
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in het verhaal later geeft de zuster die jongen vergif omdat hij haar verlovingsfeest
verpest heeft, en dat strooit ze op zijn eten, ze is apothekersassistente. En dat ziet
hij, maar hij eet het toch op. Ik geloof dat hij er dan nog iets over schrijft, maar dat
weet ik niet meer. En dan komen die ouders en als ze dan dat verband als een
motorhelm van zijn kop afhalen dan staan zijn ogen gaaf en wijd open, zoiets. Zo
eindigt het eerst. Maar het eindigt nu wel goed, met die lampions, het is eigenlijk
een soort ontmaskering. Eigenlijk ziet die vader er machteloos uit, dat vuur slaat
tussen zijn handen uit en het verlicht zijn gezicht alsof hij zo door zijn wangen bij
zijn tanden zou kunnen. En dat heb je ook in Zwarte advent dat hij zo van bovenaf
kijkt op zijn vader die in de tuin aan het werk is. Ik zie nog zo het zinkomlijste
raampje. En ook in De achtste plaag. Soms hindert het me wel eens van mezelf, dan
denk ik, verrek dat heb ik toch al eens geschreven. En dan vergelijk ik en zeg, ja het
is hetzelfde maar het is heel anders. Ik geloof ook dat het zo moet, ze hebben het
allemaal over beperking en beperktheid, maar ik geloof hoe beperkter hoe beter.
Rembrandt is in z'n tekeningen eigenlijk heel beperkt. Hij heeft maar één manier van
uitdrukken. En dan zeggen ze dat in Een roos van vlees mijn skoop breder is
geworden, dat ik mijn thematiek heb uitgebreid, en zulk soort flauwekul. Laatst was
er iemand die mijn werk bewonderde en er een skriptie over ging maken, hij stelde
me nog drie vragen: 1. waar haalt u een petticoat vandaan in 1944? Ik heb toen
geantwoord dat de enige kritikus in Nederland die zich dat had afgevraagd prompt
binnen het jaar was doodgegaan, het was Marja. Het klopt bovendien helemaal niet,
in het verhaal komt het woord petticoat helemaal niet voor, alleen in de titel, de
verteller kijkt terug. Vraag 2. hoe is de verhouding tot uw zusters, vooral dat ene
kreng? Toen heb ik geschreven, sinds ik met 'r getrouwd ben gaat het wel een stuk
beter maar het blijft toch moeilijk!
- Ja, dat is dus ook een punt, in jouw verhalen en romans wordt dat hele grote
gezin waaruit je komt, gekomprimeerd tot eigenlijk maar vijf mensen.
J.W. En soms wat jongere kinderen, een koor van ruzie. Die zuster in Het
tillenbeest is niet mijn eigen zuster. In het verhaal wel, een kreng van een zuster,
daar heb ik zo gloeiend de pest aan, maar denk niet dat ik dat verhaal verzonnen heb
om haar een hak te zetten, toen ik dat verhaal schreef dacht ik geen moment dat het
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gepubliceerd zou worden, want het is een van de eerste verhalen die ik geschreven
heb, en het eerste gepubliceerd. Het was gewoon een rotmeid, zij was de zuster die
boven mij kwam, was het die onder mij geweest - dat was een heel schattig meisje
- dan was het nooit zo'n figuur geworden. Want als de zuster die onder mij kwam
een kreng geweest was, dan had het geen rol gespeeld. Zusters die ouder zijn, díe
drukken, van de jongere weet je dat niet meer.
Dat van die broek in de mast dat weet ik van mijn eerste vrouw, die had een
vriendinnetje dat in de oorlog misgegaan is en als die het soldatenkamp in kwam,
ging de broek van haar gat en in de mast. En dan ging ze van hand tot hand, ‘als een
besmettelijke ziekte werd ze doorgegeven’.
- Wat vinden je ouders van je werk?
J.W. Mijn vader zegt dat ik ervoor gestraft zal worden. Dat vind ik wel mooi. Niet
wegens gebrek aan respekt voor hem, maar hij vindt het goddeloos. Vreemd om te
bedenken dat ze misschien op deze manier het eeuwige leven zullen ingaan.
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[Gedichten van H.C. ten Berge en Reinout Vreijling]
H.C. ten Berge
in het jaar van de pest
je fis de macabree la danse
Ik denk in dertien achtenveertig het gebeurde:
Duizend zwervers
Ladderzat als luizen op de weg naar kolenberg.
Hoewel bespied en ingesloten
Door gele zoete geur, beslopen we de vrouwen
Fors begoten en verleid met vissop van sint joris,
Braken krampen de bedsteden uit
En de stuitvos die haar driemaal
In de aars blies won de prijs Een vet kapoen, een huldeblijk van kakadoris
Wisten wij veel van vergezichten
Op een oud kasteel; er was modder
Op de windsels en een gratis graf
Waarvan wind de weeë buit doorgaf
Aan nettendragers en doctoren
Aan drinkers van de schuit
Toen ik oud was viel ik
Aan de ziekte van de min
En ging ten onder
Een misverstand: men staat opnieuw aan het begin
(Bek af, bedrogen, nat nog van geboorte)
En weet teveel. er zijn kafees
Geluiden in de verte, eenzelfde zon is er
Die op de vlierboom schijnt.
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Men zwerft, kijkt rond
Kucht uche uche koud als een adellijke rimpelhand.
Wat wingewest
Was, heet nu front
Verder vreten ze elkaar gelikt of ongelikt
Met huid en haar, de zuiplap de sirene
Schrijvers vedelaars en andere meneren.
Zijn hand trilt als de pest
Besmet likt men geen zweren.
Wat nog rest is kijken in de zon,
Een rookwolk blazen en dan
Denken of het ooit wel anders kon
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H.C. ten Berge
emeritaat
Scherven snavels wet de oude
op de bouwval der verbeelding
breekt zijn wapen
het aartsvaderlijk beschimmeld scherp
van dood
besneeuwd beweeglijk bergland
op zijn netvlies, in de verte
kempen heldere vogels om een kinderstem
in winterzon koestert
beproeft hij het bikkelhard ei van de herinnering
vleugellam en lichtgeraakt bestaan
om mooibeschreven liefde die gevlogen is.
een veldmuis ritselt in de rietkap naar zijn wijfje
hij is leeg als schoonheid, een schelp jazeker
soms ruist er iets na
in het gehoor het dichtvriezend wak van de tijd
dat levenslange celstraf en het open been der poëzie
bedreigt
scherven snavels wet de oude
in het ijs ziet hij
de witte buik van dode vis
schraler omlijnd
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H.C. ten Berge
‘water en schaduw, schaduw en water’
Ik bouw een bloemrijk beeld
gezien het feit dat nikolaas op tijd
gevoed wordt en ik haar luidkeels in lorca lees rosa, la de los camborios
die voor haar deur zit, treurend
met twee afgesneden borsten op een schotel
en de guardia civil brandschat
de zigeunerstad dan vind ik liefde wel aardig
als liefde bedoeld wordt
men kan het allemaal bezingen
en men zingt maar, boordevol stamel en spraak
nu ja, men valt wel vlug in beeldrijke babbels
aan borsten dijen ten prooi
(weet je, het is ook zo mooi)
even voelt men zich de pottenbaas
die handen legt rond malse klei
de kneedbare kom van een borst
de zachte volle vaas van een dij
ik denk aan rosa, la de los camborios
en zie hoe nikolaas zijn twijgehandjes
aan haar borst slaat.
dan vind ik liefde wel aardig
ik bouw een bloemrijk beeld voor hazeharten
vol geweld
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Reinout Vreijling
Mausoleum
Kom laat ik dit gevoel bijzetten
in het mausoleum der betere dingen
dansend op de buikriem der aarde
de veelgeplaagde als een Indiaan
een vruchtbaarheidsritueel voltrekkend
oeroud op de tonen van jazz
en zilveren vogels schieten
met een pijl en boog of moderner
met een machinegeweer merk Bofors
een juweel van precisie water-gekoeld
snel-schietend als het flitsen van zon
die gloeiende naarling
en treurig het mausoleum versieren
met veren sparappels en carcassen
van kleinere roofdieren
en een sarcophaag plaatsen plechtig
met rondom een halfgeopende deur
een droefgeestige vlinder een getemd
sphynxje met een schijnheilige glimlach
en een feeks als vlijtige spinster
en het gevoel stemmig gedenken
want het was een énig gevoel
zoals een tiener zou zeggen
hautain giechelend heupwiegend
gebouwd uit strakke blue-jeans
een strakkere trui en geschilderde ogen.
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Reinout Vreijling
Reislust
Reisgidsen waren zijn geliefde lectuur
een Baedeker uit 1910 met andere grenzen
dan de bekende folders voor 8- of 10-daagse
reizen naar Noorwegen Spanje Tirol
of dichter bij huis het Ahrdal en Zevengebergte (3 dagen) of 1 dag Brussel.
In Parijs wist hij uitstekend de weg
en at hij schriftelijk in beroemde hotels
en op mistige zondagen als het verlangen
in hem ontwaakte draaide hij peinzend
de wereldbol tussen zijn vingers
en dacht aan een meisje dat sloop slechts
in een bontjas gekleed door nachtelijke
gangen (hij had Schnitzler gelezen)
maar hij bleef thuis nam misschien
een enkele maal de bus naar het dichtstbijzijnde dorp dronk een kop koffie aan de rivier
en wandelde bedachtzaam naar huis.
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[Vroege Italiaanse gedichten]
W. van Elden
De oudste Italiaanse gedichten dateren uit de eerste helft van de 13de eeuw. De
wereldlijke poëzie ontstaat aan het Siciliaanse hof van Keizer Frederik II in de jaren
1220-1250 en kort daarna in Bologna en Florence. Ongeveer terzelfdertijd worden
in Umbrie door Franciscus van Assisi en Jacopone da Todi de eerste religieuze
liederen in het Italiaans gedicht. In Italië breekt de lente in de letterkunde dus pas
veel later aan dan in Frankrijk en de Provence waar zij reeds in de 11de eeuw haar
intrede deed.
De Siciliaanse minnezangers hebben de reputatie koude en gekunstelde navolgers
te zijn van de Provençaalse troubadours. En de Bolognese en Florentijnse dichters
van deze tijd gaan vaak door voor zoetelijk en weltfremd. Dit is echter slechts ten
dele juist. Zowel in het zuiden als in het noorden zijn in het duecento ook herhaaldelijk
verzen geschreven die door hun frisheid en natuurlijkheid uitmunten. De hier volgende
zes vertalingen mogen dit staven.
Het eerste gedicht heeft lange tijd op naam gestaan van Keizer Frederik II in hoogst
eigen persoon. Maar hoewel bekend is dat de keizer zich gaarne placht te ontspannen
met het dichten van Italiaanse verzen in de Provençaalse trant, is men het er
tegenwoordig toch over eens dat deze toeschrijving onhoudbaar is. Indien men al
naar een auteur van vorstelijken bloede om zou willen zien, ware eerder te denken
aan 's keizers onfortuinlijke zoon Enzio die evenals zijn vader dichterlijke gaven
bezat en een groot deel van zijn leven in Bolognese gevangenschap heeft
doorgebracht. Ook deze alternatieve toeschrijving kan echter de toets der kritiek niet
doorstaan, omdat de tekst van het gedicht te weinig aanknopingspunten bevat voor
de veronderstelling dat de daarin voorkomende toespeling op gevangenschap letterlijk
en niet overdrachtelijk bedoeld zou zijn. Mijn persoonlijke indruk is dat het gedicht
af-
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komstig moet zijn van een keizerlijke ambtenaar die ver van zijn geliefde verwijderd
gebukt ging onder zijn regeringstaak en die zich dientengevolge de gevangene van
zijn werkkring voelde.
Het lied van de sperwer en de twee gedichten van het jonge meisje dat zich uit het
wereldse terug wil trekken, zijn eveneens als anoniem te beschouwen. Voor de Incerta
Dugentista is wel eens de naam genoemd van de legendarische Nina Siciliana, maar
het is de vraag of een vrouw van die naam ooit bestaan heeft. Wie de twee sonnetten
van de Compiuta Donzella geschreven heeft is evenmin bekend. Is dit een eigennaam?
Het woord ‘Compiuta’ komt immers in deze tijd te Florence herhaaldelijk voor als
voornaam. Of is het een pseudoniem? De combinatie ‘Compiuta Donzella’ betekent
namelijk: de volmaakte jonkvrouw. Ofschoon de gedachte dat er in deze vroege tijd
al dichteressen zouden zijn geweest, natuurlijk fascinerend is, moet toch ook met de
mogelijkheid rekening gehouden worden dat een of meer van deze drie sonnetten
door een man zijn gedicht. Algemeen wordt thans bovendien aangenomen dat zij in
ieder geval niet autobiografisch zijn.
Aan Rustico di Filippo hebben wij meer houvast. Deze burger van Florence heeft
ongeveer van 1235 tot 1295 geleefd. Hij was een militante ghibellijn die zijn politieke
tegenstanders met de meest krasse scheldsonnetten te lijf ging en die daarnaast een
aantal minnedichten in sonnetvorm aan ons heeft nagelaten die opvallen door hun
ongedwongenheid. Reeds bij zijn leven heeft hij zich in een grote bekendheid mogen
verheugen. Deze heeft hij hoogst waarschijnlijk te danken gehad aan zijn
scheldsonnetten die destijds een opzienbarend nieuwtje waren. Hij viel daarmede
niet alleen zijn persoonlijke vijanden aan, maar ook de hoofse traditie. Dat is met
name het geval in het hier volgende sonnet op Messer Messerino dat zowel een
caricatuur is van een bekende stadgenoot als een persiflage op een geliefd hoofs
thema. Met zijn spotzangen heeft Rustico di Filippo een zeer specifiek genre in de
Europese letterkunde ingeluid. In Italië wordt het voortgezet door Cecco Angiolieri
en anderen, voor Frankrijk valt in dit verband te denken aan Rutebeuf en Villon.
Bij mijn keuze uit de Italiaanse gedichten die geschreven zijn voordat Dante en
Petrarca al hun voorgangers in de schaduw stelden, heb ik mij niet alleen bepaald
tot teksten die de moderne lezer hopelijk direct aan zullen spreken, maar tevens - zij
het op kleine schaal - een beeld willen geven van de grote verscheidenheid in
onderwerp en behandelingswijze die reeds in deze vroege tijd valt te constateren.
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Anonima già attributa a
Federico II
Farò come l'ausgello
Quand' altri lo distene,
Che vive ne la spene
La quale ha ne lo core
E no more
Sperando di campare.
E aspettando quello
Viveragio con pene,
Ch'io no credo aver bene;
Tant' è lo fino amore
E'l grande ardore
Ch'agio di tornare
A voi, donna, d'amare,
Di tutte gioi' compita,
Ch'avete la mia vita
Da gioia dipartita
E da alegranza.
E mille anni mi pare
Che fu la dipartita;
E parmi la redita
Quasi fallita
Per la disianza.

Anoniem
Zoals een vogel ben ik,
Die door een kooi omgeven
Toch in de hoop blijft leven
Eens weer vrij rond te zwerven
En vóór zijn sterven
Zijn vleugels uit te slaan
O deze onrust ken ik!
Door zorgen die mij drukken,
Wil mij de vlucht niet lukken
Al tintelen mijn wangen
Van het verlangen
Weer naar u toe te gaan
Om, liefste, mij te wijden
Aan u, gij meest volmaakte,
Die toen ik u verzaakte,
Mijn leven doelloos maakte
En dor nadien.
Het is of sinds ons scheiden
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Reeds eeuwen zijn verstreken;
Vergeefs lijkt al mijn smeken,
De kans verkeken
U wéér te zien.
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Incerta Dugentista
Tapina oi me, c'amava uno sparvero,
Amaval tanto ch'io me ne moria;
A lo richiamo bene m'era manero
Ed umque troppo pascier nol dovia.
Or è montato e salito sì altero,
Asai più alto che far nom solia,
Ed è asiso dentro a una verzero,
Un'altra donna lo tene im balia.
Isparver mio, ch'io t'avea nodrito!
Sonalglio d'oro ti faciea portare.
Perché dell'uciellare fosse più ardito.
Or se' salito sicome lo mare,
Ed à' rotti li gieti e se' fugito,
Quando eri fermo nel tuo uciellare.

Onbekende dichteres
Wee mij, ik heb een sperwer lief gekregen,
Zó lief dat ik eraan te sterven dacht!
Hij stribbelde, als ik hem riep, nooit tegen,
Ofschoon ik hem maar zelden voedsel bracht.
Nu is hij trots hóóg in de lucht gestegen,
Veel hoger dan hij ooit tevoren placht,
En in een tuin die elders is gelegen,
Kreeg hem een mededingster in haar macht.
O sperwerlief, die ik heb opgevoed
En een klein gouden belletje liet dragen
Om je meer durf te geven en meer moed,
Nu klim je steil omhoog met forse slagen:
Je hebt je losgerukt eens en voorgoed
Toen je volleerd was in het vogeljagen.
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Compiuta Donzella
Lasciare voria lo monddo e Dio servire
E dipartirmi d'ongne vanitate;
Però che vegio cresciere e salire
Mateza e villania e falsitate,
Ed ancora senno e cortesia morire
E lo fino presgio e tutta la bontate:
Ond'io marito non voria né sire,
Né stare al monddo per mia volontate.
Membrandomi c'ongn'omo di male s'adorna,
Di ciascheduno sono fortte disdengnosa,
E versso Dio la mia persona torna.
Lo padre mio mi fa stare pemsosa,
Ca di servir a Cristo mi distorna:
Non saccio a chui mi vole dare per isposa.

Compiuta Donzella
God dienen wil ik en het aardse derven
En mij ontdoen van elke ijdelheid,
Want steeds meer groeit en bloeit op alle erven
't Bedrog, de dwaasheid en de ploertigheid;
De wijsheid en de hoofsheid zie ik sterven,
En alle goedheid en fijnzinnigheid:
Ik wil geen man, zij 't arm of rijk, verwerven,
Weg van de wereld wil ik voor altijd.
Nu 't kwade in alle mensen triomfeert,
Kan ik slechts met verachting aan hen denken
En daarom heb ik mij tot God gekeerd;
Mijn vader geeft mij veel te overdenken,
Daar hij mij uit de dienst van Christus weert:
Ik weet niet aan wie hij mijn hand wil schenken...
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Compiuta Donzella
A la stasgione che 'l monddo folglia e fiora
Acrescie gioia a tut' i fin' amanti,
Vanno imsieme a li giardini alora
Ch'elgli auscielletti fanno dolzi canti;
La franca giente tutta s'inamora,
E di service ciaschuno tragiesi nanti,
Ed ongni damisgiella in gioia dimora,
A me n'abondano marimenti e pianti.
Ca lo mio padre m'à messa 'n erore
E tenemi sovente in forte dolglia:
Donare mi vole, a mia forza, sengnore.
Ed io di ciò nonn ò disio né volglia,
E 'n grande tormento vivo a tutte l'ore:
Però non mi ralegra fiore né folglia.

Compiuta Donzella
Nu 't voorjaar is en blad en bloem ontspruiten
Zijn alle tedere gelieven blij;
Zij gaan door tuinen waar de vogels fluiten
En vrolijk kwinkeleren, zij aan zij;
Iedereen voelt zich vrij zijn hart te ontsluiten
En staat hulpvaardig zijn beminde bij,
En alle meisjes komen blij naar buiten;
Ik ben de enige die bitter schrei.
Mijn vader vindt mijn vroomheid overdreven
En maakt mij diep rampzalig telkens weer:
Mijns ondanks wenst hij mij een man te geven;
En daar ik dit niet wil en niet begeer,
Leef ik aan één stuk door in angst en beven:
Geen blad, geen bloemetje verheugt mij meer.
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Rustico di Filippo
Come fontana quando l'agua spande,
Che verssa d'ongne partte tanto abondda,
Così facci'eo par alegreza grande,
Verssola fore e nonn ò ove l'ascondda;
Ed ongni membro dicie: - Fora vande,
Dimostra la gran gioia, c'ài giocondda! E lo mio core ciò che sente, fande
Canto gioioso, come ausgello im frondda,
Per lo gran ben c'amor mi fa sentire
De la mia donna, che m'à sì avanzato
Di lei amare, ond'io vivo gioioso;
Ch'io n'agio compimento e meo disire,
E son sì d'alegreza sormontato,
Per che 'l meo canto non pô star rinchiuso.

Rustico di Filippo
Zoals een bron wel eens met veel tumult
Aan alle kanten over pleegt te stromen,
Zo stort mijn hart, tot aan de rand gevuld,
De blijdschap uit die ik niet in kan tomen;
Elk deeltje van mijn lichaam zegt: - Je zult
Met je geheim tevoorschijn moeten komen! Waarom mijn hart al wat het voelt onthult
En zingt gelijk de vogels in de bomen,
Zingt over 't groot geluk door mij ontvangen
Van haar die mij haar liefde heeft geschonken
En die mij leven laat als een blij man;
't Is de vervulling van mijn grootst verlangen
En daardoor ben ik thans zó vreugde-dronken,
Dat ik dit lied niet voor mij houden kan.
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Rustico di Filippo
Quando Dio messer Messerin fecie
Ben si credette far gran maravilglia,
Ch'uciello e bestia ed uom ne sodisfecie,
C'a ciascheduna natura s'apilglia.
Ché nel gozo anigrottol contrafecie,
E ne le ren giraffa m'asomilglia,
Ed uom serabia, secondo che si dicie,
Ne la piagiente sua ciera vermilglia.
Ancor risembra corbo nel cantare,
Ed è diritta bestia nel savere,
Ed uomo è sumilgliato al vestimento.
Quando Dio il fecie, poco avea che fare;
Ma volle dimostrar lo suo potere,
Sì strana cosa fare ebe in talento.

Rustico di Filippo
Toen God het goede Heertje fabriceerde,
Schiep Hij een wonderbaarlijk vreemd geheel:
Om ieder een pleizier te doen copieerde
Hij vogel, mens en dier elk voor een deel;
't Was de giraf die voor de rug poseerde,
Een eendje zat model voor krop en keel,
En toch werd het een mens naar men beweerde,
Want zijn gezicht was rood en immoreel.
Als hij gaat zingen krast hij als een kraai
En 't is een ezel wat betreft zijn brein,
Een mens lijkt hij alleen maar door zijn kleren.
Toen God hem schiep was 't in de hemel saai
En wou Hij voor de grap eens demonstreren
Tot zo iets raars óók best in staat te zijn.
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Een stukje traditie bij Claus
C.W. van de Watering
In Randstad 5, Lente 19631, publiceerde Hugo Claus een 33 pagina's tellend gedicht
Het teken van de hamster. Bij de gegevens over de medewerkers aan dit nummer
(pag. 6) wordt van dit uitvoerige gedicht vermeld: ‘het bevat plagiaat van Dante,
Victor Hugo, Ovidius e.a.’. Mede omdat Claus deel uitmaakt van de redactie kan
men deze informatie als betrouwbaar beschouwen.
Eveneens bij wijze van informatie vermeld ik hier een geval van navolging dat
niet op een van de drie met name genoemde auteurs betrekking heeft, maar op een
van de ‘anderen’. Het betreft het fragment op pag. 29, beginnend en eindigend met
(En) weer legt het weer zijn jasje af. Het is een letterlijke en volledige vertaling van
een ‘rondel’ van de 15e eeuwse Franse dichter Charles d'Orléans, dat al eerder ten
onzent bekend werd door vertalingen, onder andere die van J.H. Leopold. Omdat
Claus zich niet beperkt heeft tot een vertaling-zonder-meer, maar er een uitbreiding
aan heeft gegeven, en ook omdat anderszins nog een enkele aantekening te maken
is, laat ik hier het origineel en Claus' bewerking in hun geheel afdrukken.

(Retour du Printemps)
Le temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye,
Et s'est vestu de brouderie,
De soleil luyant, cler et beau.
Il n'y a beste, ne oyseau,
Qu'en son jargon ne chante ou crie:
Le temps a laissié son manteau!’
Riviere, fontaine et ruisseau
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Portent, en livree jolie,
Gouttes d'argent d'orfaverie,
Chascun s'abille de nouveau:
Le temps a laissié son manteau.

Claus, o.c. pag. 29:
En weer legt het weer zijn jasje af
van wind en kou en regen
en komt ons in een gilet van taf
brokaat en zomer tegen.
Geen beest en geen vogel
die in zijn bargoens niet jodelt.
Weer legt het weer zijn jasje af.
Rivier, fontein en sloot
dragen livrei
en lager op de kaart (Camoes Airlines)
worden in het lieflijk rood van de zomer
honderd Angolezen in de grond gestopt
tot aan de nek, als tulpen waarover de lage
adem van de aarde waart.
Hun hoofden (tulpenkelken
of rozen te heetgebakerd)
steken boven en leven.
Weer legt het weer zijn jasje af.
De bulldozer rijdt erover
en maakt het tulpenbed gelijk.
Rivier, fontein en sloot en veld
dragen livrei van goud en zilver.
Ieder kleedt zich in zijn Zondagspak.
Weer legt het weer zijn jasje af.

Claus' begin En weer is hieruit te verklaren, dat hij de aanhef van het gedicht al
verscheidene keren eerder gebruikt heeft; voor het eerst op pag. 13, vervolgens nog
een keer op dezelfde pagina en op pag. 16, waar de regel telkens in andere passages
is ingeweven. (Ook na de eigenlijke vertaling gebeurt dat nog, op pag. 31.)
Bovendien bereikt hij door de nu ontstane herhaling van weer in verschillende
betekenis een zekere speelsheid. Die speelsheid is kenmerkend
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voor het gehele vertaalde gedeelte. Dat spreekt vooral als men ook de vertaling van
Leopold in de vergelijking betrekt. Deze laatste vertaling is al eerder2 met ‘inslecht
en foeilelijk’ bestempeld, voornamelijk vanwege de plechtstatigheid die in strijd zou
zijn met de ongekunsteldheid, het ‘gewone’ van het origineel. In vergelijking daarmee
lijkt Claus in tegenovergestelde richting af te wijken, overigens met een vooropgezette
bedoeling, zoals hierna zal blijken. Hij gebruikt hier en daar blijkbaar bewust zeer
alledaagse woorden en wendingen, terwijl ook zijn behandeling van metrum en rijm
vrijer is. Een paar voorbeelden.
Leopold:
't Getij liet uit den mantel zijn
Claus:
Weer legt het weer zijn jasje af
Leopold:
En daar is dier noch vogelijn,
of in zijn taal roept het u tegen:
Claus:
Geen beest en geen vogel
die in zijn bargoens niet jodelt

en de versies van: Chascun s'abille de nouveau
Leopold:
een elk wil op het fleurigst zijn
Claus:
Ieder kleedt zich in zijn Zondagspak.

Nog een speelsigheidje is misschien het volgende. Hoewel Claus ook elders het
franse woord gilet bezigt, kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat het gebruik
hier op een speciale wijze geconditioneerd is. In het origineel staat het deelwoord
vestu; in de middel-franse spelling kan de dichter een Nederlands woordbeeld herkend
hebben, en vervolgens heeft hij dat Nederlandse woord vest... in het Frans vertaald!
(N.b. Een aanduiding van een kledingstuk komt in de oorspronkelijke tekst niet voor.)
Door al die lichtvoetigheid krijgt de uitbreiding die Claus aan het gedicht heeft
gegeven, meer reliëf. Midden in dit idyllisch tafereeltje plaatst hij de beschrijving
van een massamoord in Angola3. De verbinding tussen de twee tonelen wordt gevormd
door en lager op de kaart met het als richtingaanwijzer fungerende (Camoes Airlines)4,
en door de woorden in het lieflijk rood van de zomer, waarmee immers een eendere
zomer bedoeld is als die in d'Orléans' gedicht. Vooral uit het gebruik van het woord
lieflijk blijkt dat Claus de tegenstelling tussen het idyllische en het wreedaardige
bewust heeft gehanteerd. Dat blijkt ten over-
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vloede uit de tussenvoeging van de refreinregel op het kritieke moment in de
beschrijving van de massamoord. De navrante tegenstelling bereikt daar een climax
en culmineert in de ‘vriendelijkheid’ van de laatste vier regels.
Een algemener opmerking tot besluit. Met de navolging van klassieke schrijvers
zoals hier (gedeeltelijk) vermeld is, doorbreekt Claus een al traditionele, algemene
opvatting, volgens welke plagiaat als letterdieverij wordt beschouwd. Dat doet in
het begin wat vreemd aan, maar toch zal m.i. zijn werkwijze minder blijvende
weerstand opwekken dan het zich op het eerste gezicht laat aanzien. En wel om de
eenvoudige reden dat de traditie waar hij bij aansluit, veel en veel ouder is dan die
welke hij doorbreekt. Van de klassieke oudheid tot (bij ons) diep in de 17e eeuw
geldt wat wij plagiaat noemen, als een van de meest aanbevelenswaardige werkwijzen,
in het bijzonder voor de jonge dichter die het vak nog moet leren, maar ook voor de
oudere. In dit verband zij herinnert aan Vondels Aanleidinge ter Nederduitse
Dichtkunst. Het probleem is literair-historisch overzichtelijk samenvattend behandeld
door J.D.P. Warners in drie artikelen, getiteld Translatio - Imitatio - Aemulatio, in
De Nieuwe Taalgids, jrgen 49 en 50 (1956 en 1957), waar, ook voor de klassieken,
een uitvoerige bibliografie is te vinden.
De heropleving van dit verschijnsel bij Claus lijkt mij een literair-historisch feit
van belang.

Naschrift
Bovenstaande bijdrage is (met de opmerkingen over de te verwachten weerstand en
al) geschreven vóórdat in Vlaanderen omtrent deze kwestie een plagiaat-rel ontstond
en dus ook voordat Claus zijn werkwijze verdedigde met argumenten die sterk
overeenkomen met de hier gegeven karakteristiek. Schrijver dezes wijst daarom elke
beschuldiging van letterdieverij aan zijn adres bij voorbaat van de hand.

Eindnoten:
1 De Bezige Bij Amsterdam/Ontwikkeling Antwerpen, LRP63.
2 Door Willem van Doorn in Levende Talen 1943, pag. 18 en vlgg., waar de schrijver een eigen
vertaling tegenover die van Leopold stelt. In aansluiting daarop is in dezelfde jaargang van dit
tijdschrift (pag. 186) nóg een vertaling van het rondel opgenomen. Aan Mej. M. Kupers en de
heer R. Cras, beiden te Eindhoven, ben ik dank verschuldigd voor resp. de tip en de opsporing.
3 De meegedeelde feiten berusten niet op dichterlijke fantasie; ook de pers heeft melding gemaakt
van het hier verwerkte gegeven; o.a. De Groene Amsterdammer van 21 dec. 1963.
4 Op dezelfde manier wordt een soortgelijke aanduiding elders in het gedicht gebruikt (pag. 27):
Niet ver van hier (Hellas Airlines).
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Boekbespreking
René Wellek als historisch-theoreticus
René Wellek, Concepts of Criticism.
Edited and with an Introduction by Stephen G. Nichols, Jr.
Yale University Press, 1963.
Tot de belangrijkste beoefenaren van de literatuurwetenschap van dit moment behoort
René Wellek (geb. 1903). Hoewel van afkomst een Tsjech werkt hij reeds meer dan
25 jaar in de Verenigde Staten, sinds 1946 als hoogleraar te Yale. Tot zijn oudere
publikaties behoren zijn boeken Immanuel Kant in England en The Rise of English
Literary History. Zijn faam berust echter vooral op het in samenwerking met Austin
Warren geschreven Theory of Literature (kort geleden als Peregrine Book herdrukt),
alsmede op de twee eerste, tot op heden verschenen delen van A History of Modern
Criticism 1750-1950. Het is de bedoeling dat dit laatste werk met nogmaals twee
delen voltooid zal zijn. Inmiddels verschenen dan nog, in de loop van het vorig jaar,
twee bundels met studies, resp. onder de titel Essays on Czech Literature en Concepts
of Criticism. Op deze laatste publikatie wil ik in dit artikel wat nader ingaan.
René Wellek heeft in zijn jonge jaren de invloed ondergaan van de ideeën van het
z.g. Russische Formalisme, een beweging uit de jaren 1914-1930 die door Victor
Erlich in zijn boek Russian Formalism is beschreven. Een volledige aanhanger ervan
is hij voorzover mij bekend nooit geweest. Hij was dat evenmin van de stilistiek van
Vossler en Spitzer, al stond hij ook daar met sympathie tegenover. En hoewel men
hem soms tot de paladijnen van het Engels-Amerikaanse New Criticism rekent, is
hij zich steeds ook van deze richting blijven distanciëren. Aan I.A. Richards verweet
hij bijv. een averechtse literaire theorie, aan de Amerikanen een zekere willekeur in
de keuze van de door hen behandelde auteurs, benevens dilettantisme in de
behandeling zelf, als gevolg vooral van een gebrekkige taalkundige scholing.
Tevens onderscheidt hij zich van hen door zijn fervente historische belangstelling.
Dat kwam in verschillende vroegere publikaties ook reeds
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tot uiting. Hoogstens Theory of Literature kon op een dwaalspoor brengen, maar ook
hier was welbeschouwd nog in behoorlijke mate aandacht aan de
literatuurgeschiedenis besteed. New Critics, zoals bekend, vertonen weleens de
neiging het object van hun onderzoek naar zich toe te halen en het los te maken uit
de historische context. Ook hebben zij veelal weinig aandacht voor de ontwikkeling
van de literatuurwetenschap zelf en schijnen zij zich nauwelijks bewust te zijn een
werk, dat reeds eeuwen aan de gang is, voort te zetten. Natuurlijk hebben deze
opmerkingen slechts een globale geldigheid. Wellek zelf wijst erop, dat althans
Cleanth Brooks een fijne literair-historische neus had, en Wimsatt vooral heeft
belangrijk werk op het terrein van de geschiedenis van de literaire kritiek verricht.
Maar in elk geval is dit alles bij Wellek van een geheel andere orde. Verregaande
aandacht voor alle mogelijke historische kwesties is zelfs, naar ik meen, de meest in
het oog springende eigenschap van de nieuwe bundel Concepts of Criticism.
Wellek leeft zijn historische belangstelling hier op verschillende wijzen uit.
In de eerste plaats zijn de centrale studies van dit boek gewijd aan de bestudering
van een aantal begrippen, die voornamelijk in de literatuurgeschiedenis thuishoren.
Het gaat hier om de periodebegrippen Barok, Romantiek en Realisme, die
achtereenvolgens aan de orde komen in de hoofdstukken The Concept of Baroque
in Literary Scholarship, The Concept of Romanticism in Literary History, en The
Concept of Realism in Literary Scholarship. De laatste studie is van vrij recente
datum, de eerste twee zijn resp. van 1946 en 1949, en deze zijn nu voorzien van een
nabeschouwing, waarin Wellek commentaar geeft op actuele gegevens en
gezichtspunten. Uiteraard is in al deze studies veel literairhistorisch materiaal
verwerkt, dat vooral vanuit comparatistisch standpunt belangwekkend is.
In de tweede plaats kan erop gewezen worden, dat in dit boek ook veel aandacht
wordt besteed aan de geschiedenis der literatuurwetenschap. Dat is reeds het geval
in de tot nu toe genoemde stukken. Wellek wil nl. ook de ontwikkeling in de
begripsvorming laten zien, en geeft uit dien hoofde bijv. een fraai verslag van de
stadia die het gebruik van de term ‘barok’ heeft doorlopen. Een dergelijke opzet sluit
bovendien aan bij de studies The Term and Concept of Literary Criticism en The
Concept of Evolution in Literary History, waarin resp. de ontwikkeling in het gebruik
van de termen ‘literaire kritiek’ en ‘evolutie’ wordt behandeld.
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In de derde plaats is een belangrijk deel van het boek gewijd aan wat men de
contemporaine geschiedenis van de literatuurbeschouwing in het algemeen en de
literaire kritiek in het bijzonder zou kunnen noemen. Met name denk ik hier aan de
hoofdstukken Concepts of Form and Structure in Twentieth-Century Criticism, The
Revolt against Positivism in Recent European Litarary Scholarship, The Crisis of
Comparative Literature, American Literary Scholarship, Philosophy and Postwar
American Criticism, en The Main Trends of Twentieth-Century Criticism.
En in de vierde plaats opent de bundel met een opstel over Literary Theory,
Criticism and History waarin deze drie terreinen tegen elkaar worden afgegrensd en
hun onderlinge wisselwerking wordt benadrukt. Onder meer wordt hier op een
verantwoorde wijze van geschiedbeoefening aangedrongen, die zowel
veronachtzaming als overdrijving van het belang ervan voor de literatuurstudie
vermijdt.
Kortom, alle studies die in Concepts of Criticism zijn verzameld, kunnen als een
illustratie van Wellek's historische interesse worden beschouwd. Daar komt dan nog
bij, dat de hoeveelheid geschiedkundige informatie die wordt verschaft, vaak
overweldigend is. Niet altijd is dan ook de beschikbare ruimte adekwaat. Zo
onderneemt Wellek in het stuk The Revolt against Positivism een poging om in het
bestek van 25 bladzijden een overzicht te geven van de desbetreffende
wetenschappelijke ontwikkelingen in maar liefst zeven Europese landen. Dit voert
natuurlijk tot minder overtuigende resultaten. En als, in een andere studie, Wellek
het belangrijke boek van Wolfgang Kayser, Das Sprachliche Kunstwerk, wil
karakteriseren merkt hij slechts op dat het in de goede richting schijnt te wijzen,
‘even though it may be difficult to accept some of his distinctions’. Een dergelijke
opmerking is te vaag om nog au sérieux genomen te kunnen worden en getuigt
bovendien van weinig gevoel voor verhoudingen. In deze en analoge gevallen wordt
Wellek het slachtoffer van zijn onstuitbare behoefte de methodes en resultaten van
anderen te klassificeren en te beoordelen.
Met dat al kan de geciteerde uitlating tevens dienen om duidelijk te maken, dat
Wellek bij al zijn historische interesse geen relativist is. Hij verzet zich tegen een
capitulatie van het oordeelsvermogen als het geconfronteerd wordt met alle stromingen
en strevingen, die de geschiedenis heeft opgeleverd. Herhaaldelijk beklemtoont hij,
ook in dit boek, de noodzaak van een literaire theorie op grond waarvan het mogelijk
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is de literatuur en de literatuurstudie niet alleen in kun historische ontwikkeling te
beschrijven, maar ook te beoordelen. Literaire werken kunnen volgens hem niet op
een neutrale wijze behandeld worden. Zij vergen een waardering. Niet slechts is
literaire kritiek zonder literatuurgeschiedenis ondenkbaar, evenzo
literatuurgeschiedenis zonder kritiek. En een vorm van literatuurwetenschap, die dit
deel van haar taak veronachtzaamt of op andere wijze geen ernst maakt met de aard
van het literaire werk, deugt niet. Zo is een literaire geschiedschrijving in termen
van bronnen en invloeden slechts een pseudo-geschiedschrijving. Zij houdt zich ipso
facto niet bezig met het literaire werk zelf maar met wat er nu juist niet toe behoort.
En hier treft dan inderdaad een belangrijke overeenkomst met de New Critics. Ook
in de literaire theorie van Wellek wordt het literaire werk zelf afgegrensd van de
causale factoren, die het ontstaan ervan hebben beïnvloed. Zonder de studie van die
factoren te willen elimineren, wil hij haar duidelijk een ondergeschikte plaats geven.
‘The study of literature as literature’ is een gemeenschappelijke slogan, van hem en
de voornaamste woordvoerders van het New Criticism.
De historische exposé's, die Wellek in dit boek geeft, zijn dus zelden in een neutrale
toon gesteld. Hij beschrijft en verheldert niet alleen, hij prijst en laakt; zijn
‘geschiedenissen van een begrip’, zijn overzichten van richtingen en onderzoekingen,
dienen de bevordering van wat hij als de gewenste begrippen, richtingen en
onderzoekingen ziet. En dit normatieve aspect vloeit voort uit zijn opvatting van de
aard van het literaire werk, kernstuk van zijn literaire theorie.
In Concepts of Criticism is deze opvatting nergens uiteengezet, al zijn er enkele
vingerwijzingen aanwezig. Evenals in Theory of Literature betuigt Wellek zijn
instemming met de gedachte van de Poolse fenomenoloog Roman Ingarden, dat het
literaire kunstwerk een gelaagde structuur heeft. Deze structuur is er dan één van
‘signs and meanings’ (blz. 293). Dit is een plausibel uitgangspunt. Elders echter in
het boek wordt het literaire werk gekwalificeerd als een ‘structure of values (blz. 15,
verg. ook 52 en 68), resp. als de belichaming daarvan (blz. 18).
Een dergelijke kenschets is heel wat minder plausibel. Wat zijn precies de
bestanddelen van die structuur van waarden, en welke relaties bepalen haar?
Raadpleegt men Theory of Literature, dan vindt men daar het literaire werk o.m.
gekarakteriseerd als een ‘structure of norms’ c.q. ‘standards’ (hfdst. 12). Is hiermee
hetzelfde bedoeld als met een ‘structure of values’? Men zou het vermoeden, want
de argumentatie in
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Theory is analoog aan een beschouwing in Concepts die verband houdt met de
kwalificatie ‘structure of values’ (blz. 18). Wellek betoogt er, dat niet alle
interpretaties van literaire werken even goed zijn; sommige zijn beter dan andere.
Akkoord. Nu heeft men in de loop van de geschiedenis onweersbuien op zeer
verschillende manieren geïnterpreteerd, en sommige van die interpretaties zijn beter
dan andere. Wil dat nu zeggen, dat een onweersbui een ‘structure of norms’ is?
Wellek lijkt in Theory deze conclusie te aanvaarden, want in een fenomenologisch
getinte passage kent hij zo'n structuur van normen toe aan elk object van kennis. Het
is echter kennelijk niet zijn bedoeling, dat een onweersbui ook een structuur van
waarden is. En inderdaad worden in Theory de normen (in bovenstaande zin) van de
waarden gescheiden. Maar ook het hoofdstuk Evaluation, dat overigens van de hand
van Austin Warren is, brengt de lezer, die wil weten in welke zin precies het literaire
werk een structuur van waarden is, niet veel verder.
Men wordt dus teruggeworpen op Concepts of Criticism. Een bevredigende
oplossing biedt dat boek echter niet. Het vermoeden rijst, dat Wellek de kwestie min
of meer als triviaal beschouwt. Zelfs poneert hij zonder motivering: ‘structures involve
values’ (blz. 49), maar het is niet moeilijk deze mening met tegenvoorbeelden te
weerleggen: zij gaat zeker niet voor àlle structuren op.
Men behoeft de grondgedachten van Wellek's literaire theorie nog niet te verwerpen
om het toch te betreuren, dat hij een zo centraal leerstuk van die theorie niet wat
overtuigender heeft verantwoord. Maar deze en andere bezwaren verhinderen niet,
dat Concepts of Criticism belangrijke bijdragen ook tot de theoretische
literatuurwetenschap bevat. In alle hoofdstukken wordt het onderzoek van de
grondslagen, de methoden en de begrippen van de literatuurstudie verrijkt, en ook
waar Wellek's voorstellen aanvechtbaar zijn kan het slechts een voordeel zijn, dat
de voor het merendeel reeds eerder gepubliceerde opstellen thans gebundeld zijn.
Het boek wordt ingeleid door de samensteller, en besloten met een bibliografie van
Prof. Wellek's geschriften.
J.J.A. Mooij
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Lezen en lezen is op zijn hoogst anderhalf
of: naar aanleiding van de Bloem-lezing
C.W. van de Watering
Wat de heer Rein Bloem in Merlyn II/3 aandient als een kritiek op mijn leesmethode,
is dat niet. Volgens hem is mijn methode die ‘van het lineaire lezen, het regel voor
regel onderzoeken op de mogelijkheden en het veelal kiezen van één daarvan.
Daartegenover staat de structurele methode, het verkennen van het terrein zonder
onmiddellijk in details vast te lopen, het zoeken naar samenhangen, verwijzingen;
het daarna op de voet volgen van het gedicht is gemakkelijker en doelgerichter, laat
meer mogelijkheden open.’
De heer Bloem gelooft toch niet wèrkelijk, dat ik de eerste regel ga interpreteren
zonder de rest van het gedicht (de gedichten) gelezen te hebben? Natuurlijk heb ik
ze ontelbare malen gelezen, en mijn conclusies staan merendeels al vast, voor er één
woord op papier staat. Maar dan komt het verslag van mijn bevindingen, dat voor
een deel ook een verantwoording inhoudt. Dat laatste brengt met zich mee, dat
mogelijke àndere lezingen, als het enigszins kan, al meteen meebesproken en
eventueel weerlegd moeten worden.
Nu kan over die verslagmethode gediscussieerd worden. Van de verschillende
manieren om zijn bevindingen aan anderen over te dragen kan de ene beter zijn dan
een andere; algemene regels zijn daarvoor m.i. moeilijk op te stellen. Mijn
persoonlijke ervaring is, dat de verslagmethode in sterke mate bepaald wordt door
het te behandelen object, en derhalve van geval tot geval kan verschillen.
Wat heb ik nu in het onderhavige geval gedaan? Ik heb mij in het begin van mijn
artikel als het ware gedeeltelijk (!) op het standpunt gesteld van de lezer die de
gedichten slechts één of enkele keren heeft gelezen. Dat is louter een kwestie van
het min of meer vriendelijk binnenleiden van de lezer in de analyse (waarover straks
meer). Als Bloem de moeite neemt het er nog eens op na te lezen, dan zal hij zien
dat ik na amper
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één pagina de lezer al op zijn dak kom met ‘samenhangen, verwijzingen’ die mij
wèl, maar de lezer op dat moment nog niet bekend zijn. (‘... omdat daarvoor in het
vervolg van de gedichten duidelijke gronden te vinden zijn.’ en ‘De verdere analyse
zal voor de ver-zelfstandiging van het nog meer argumenten opleveren.’) Verder
moet het hem toch ook zijn opgevallen, dat ik bij de behandeling overgesprongen
ben van gedicht 2- naar gedicht 6- en volgende, en pas daarná de tussenliggende
gedichten de revue heb laten passeren! Dus zelfs in de verslagmethode geen werkelijk
lineair lezen, laat staan in de leesmethode. Het verwijt dat er dan géén methode in
mijn verslag zit, accepteer ik, als dan de verslagmethode maar niet met de leesmethode
verward wordt.
Het is niet mijn bedoeling een complete discussie te beginnen over de feitelijke
interpretatie. Zo'n discussie is eigenlijk overbodig, omdat ik de meeste opmerkingen
van Bloem niet anders kan zien dan als aanvullingen op de mijne en ze als zodanig
in dank aanvaard. (Dat ik niet pretendeerde een volledige interpretatie te geven, moet
duidelijk geweest zijn; ik heb hele passages en zelfs een heel gedicht overgslagen.)
Op een enkel punt wil ik nader ingaan. Ik neem het allereerste geval, waar volgens
Bloem al meteen de methode in het geding is. Mijn manoeuvre met het leesteken zit
hem nogal hoog: ‘Hier is het kwaad al geschied’! Het gekke is dat hij over die eerste
regel en over het precies, maar dan ook precies hetzelfde beweert als wat ik daarvan
heb gezegd, terwijl hij doet alsof hij mij (methodologisch!) bestrijdt. Mocht hij mijn
‘min of meer vriendelijk binnenleiden van de lezer in de analyse’ hierboven
overdreven en overbodig geacht hebben, dan zal hij toch moeten inzien dat ik het
(althans voor hem) blijkbaar nog niet vriendelijk genoeg gedaan heb. In ieder geval
heeft hij niet goed gelezen. Als ik de eerste mogelijkheid tot structurering ‘de meest
voor de hand liggende’ noem, dan is dat gezien vanuit de nog niet tot oordelen in
staat zijnde lezer. Dat kan nog onduidelijk zijn; maar vervolgens wijs ik de tweede
mogelijkheid toch zeer duidelijk als de juiste aan door van alle kanten argumenten
daarvoor aan te slepen. Welnu, Bloem trekt dezelfde conclusie! Wat de manoeuvre
met het leesteken betreft, daarmee is het precies als met Bloems toevoeging van jou
in de regel ik houd van. Natuurlijk, hij waarschuwt zelf: ‘Let wel: ik zeg niet dat er
ik houd van jou gelezen moet worden’, maar ondertussen heeft hij die invulling nodig
gehad om zijn bedoeling duidelijk te maken. Waarvoor heb ik ànders het leesteken
nodig gehad dan om er een van mijn bedoelingen mee duidelijk te maken? En eerlijk
gezegd, als ik die gevallen nu naast elkaar leg, dan
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lijkt mij het toevoegen van een woord (en dan op zo'n plaats!) ook al is het maar om
een bedoeling duidelijk te maken, een onvergelijkbaar veel ernstiger ingreep in de
structuur dan het ‘uitproberen’ van een structuur door middel van een leesteken.
Voor het overige kan ik kort zijn: waar Bloem een afwijkende interpretatie geeft,
overtuigt hij mij soms wel, soms niet. Voor de correcties en de aanvullingen kan ik
hem, zoals gezegd, alleen maar dankbaar zijn. Zo is zijn beklemtoning van het element
‘liefde’ zeer terecht. (Het was overigens bij mij niet helemaal afwezig, zoals hij
meent; ik heb zelfs van ‘een vorm van identificatie’ tussen poëzie en liefde gesproken.)
Met verschil in leesmethode heeft dat allemaal niet veel te maken. Wel is het, ook
in niet louter wetenschappelijke regionen, een goed methodologsich gebruik om
tussen aanhalingstekens letterlijk te citeren. Ik heb nergens geschreven: ‘Die regel
wordt namelijk plotseling afgeknapt -’.
Tot slot nog dit: mijn analyse was - zoals uit verscheidene formuleringen gebleken
moge zijn - duidelijk gericht op de ontsluiting van het programmatische karakter van
de gedichtenreeks. En hoewel die zaak natuurlijk niet werkelijk te scheiden is van
een interpretatie, vormt ze toch op z'n minst een ander aspect ervan. Men kan niet
tegelijk alles willen. Als ik bereikt heb dat deze belangrijke gedichten met meer
aandacht gelezen worden dan voorheen (zoals Bloem zelf getuigt), dan ben ik niet
ontevreden.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Twee maatschappelijke werksters
Ik (,) Jan Cremer is een stuk proza opgedragen aan het überduo Jan Cremer & Jayne
Mansfield, geschreven door iemand die zich bij een éenregelig avant-propos achter
de timide initialen J.C. verbergt, en die op de achterflap door een nieuwe anonymus
ervan beschuldigd wordt Jan Cremer te heten. Van selfadvertising kan men deze
schrijver dus allerminst betichten: hij heeft zich piepklein gemaakt om zijn personage
ruim baan te geven. De stoere zwarte rijder op het omslag, de lefgoser op de
achterflap, het zijn goedgetroffen afbeeldingen van dit personage.
‘Situaties en personen in mijn boek beschreven, komen uitsluitend voort uit mijn
verbeelding’, zo luidt de waarschuwing van J.C.. In vroeger dagen was zo'n zinnetje
veelal een juridisch zoethoudertje, nu is het meer een literaire geloofsbrief. De
geloofwaardigheid van een boek wordt erdoor losgesneden van de vraag of de auteur
het wel allemaal zo beleefd heeft. Er zit lijn in de kritieken: men mompelt iets over
schelmenroman, men waagt iets over Céline, en verder is er dan ook nog het Oordeel.
Ik las het Parool en de N.R.C.; op een kleine nuance na zijn beide Adrianen het
gloeiend eens.
Het Parool: ‘Hij is niet uit op begrip maar op een blinde zelfbevestiging. Daardoor
onthult hij op een primitieve schokkende wijze, het barbaarse stramien waarop onze
samenleving is opgetrokken. Alleen al daardoor is Ik Jan Cremer een nuttig boek.
Behalve dat is het dikwijls ook aangrijpend, beklemmend en amusant.’ (21 maart
1964, mijn curs., d'O.)
N.R.C.: ‘Het boek is in de eerste plaats amusant (...) Met hoeveel weerzin het
velen ook vervullen zal, men zou de lezing ervan toch willen aanbevelen: een
confrontatie met toestanden die lang niet iedereen van nabij kent, kan nooit kwaad.
(28 maart 1964, ook hier mijn curs., d'O.) Dat van het amusement laat ik gelden.
Maar waarom doet dit koppel maatschappelijke werksters zo'n onheilige moeite om
het nut van het boek aan te tonen? Mag het soms niet alleen maar amusant zijn,
moeten de dioskuren van de literaire kritiek ‘lering ende vermaak’ ook hier weer
rondwaren? Het is het oude liedje, de schijnheiligheid loopt de poriën uit.
- Ik moest wel lachen, maar eigenlijk is het een hoogst ernstige zaak waarvoor de
schrijver onze aandacht vraagt. Wie alleen geamuseerd leest, wordt gestraft. Gelukkig
mochten we lachen, want het boek was eigenlijk vooral leerzaam.
- Maar meneer Adriaan, vindt u dát boek boek nou mooi, hebt u dan helemaal
geen verantwoordelijkheidsgevoel meer?
Nee, het literaire verantwoordelijkheidsgevoel is zoek. Omgang met
tuchthuisboefjes is alleen toegestaan in de rol van van toeziend voogd, anders
enkanailleert men zich. Om hun hachje te redden doorbreken beide kritici het fiktieve
karakter van het boek, want hoe kan een boek leerzaam sijn als het alleen maar
produkt van de verbeelding is?
Daarom doorspekt de een zijn recensie met zinnetjes als ‘Het portret dat Cremer
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van zichzelf tekent...’, ‘Cremers zelfportret’ en, in magistrale afwisseling, ‘het beeld
dat de auteur van zichzelf geeft...’ Een en ander loopt uit op de hierboven al geciteerde
konklusie waarin met klutsende beeldspraak gewaagd wordt van ‘het stramien waarop
onze samenleving is opgetrokken’.
De ander spreekt al in zijn aanvangszin over ‘de gedeeltelijk gefingeerde
autobiografie...’. Enfin, da's meer dan niks.
In het niet verzonnen gedeelte van het reklasseringsrapport over dit jeugdige boefje
zoekt hij ijverig naar de Boodschap: ‘...een tragisch misverstand, een tekort dat onze
maatschappij, bij alle goede bedoelingen, vertoont in haar zorg voor jeugdige
delinquenten. Deze worden tegenwoordig - en terecht - met begrip tegemoet getreden:
ook wordt hun begrip voor de eigen situatie bijeengebracht; zij dienen die onder het
oog te zien, ermee te leren leven om er tenslotte bovenuit te groeien.’ Tot zover het
Maandblad voor Berechting en Reclassering. Het komt mij voor dat de recensies van
onze Adrianen onthullender zijn over onze samenleving dan het zo schichtig
besproken boek.
d'O.

Veenstra's vogelschouw
In Vrij Nederland van 25 april staat een fors stuk van Veenstra over het boek van
Fens, De eigenzinnigheid van de litteratuur. Het is een merkwaardig geval.
De gebundelde artikelen van Fens - slechts voor een gering deel in Merlyn
verschenen, en dat staat er dan nog niet eens bij - geven de criticus eindelijk houvast
op de merlijners; zegt Veenstra. Hoe, dat vertelt hij er niet bij. Dat men niet drie,
onderling nogal verschillende, lieden kan binden aan uitspraken van één van hen,
dat begrijpt Veenstra waarschijnlijk pas, als het gaat om bijvoorbeeld een stuk waarin
Ter Braak aansprakelijk gesteld wordt voor beweringen van zeg Vestdijk in Forum.
Wat Veenstra over Fens te beweren heeft, is niet zo veel. Meer dan een kritiek
lijkt zijn artikel op een proces verbaal wegens brevieren in het openbaar. Of nog
eerder: wegens het gedrieënlijk overtreden van het processieverbod.
‘Zoals het literaire tijdschrift Merlyn het nu al meer dan een jaar doet, heeft nu
ook een van de redacteuren ervan, Kees Fens, ten persoonlijken titel mij de
handschoen toegeworpen. Dat wil zeggen, het wordt anoniem gedaan en “de”
Nederlandse critici worden er dan telkens bij in het geding gebracht (...) De Merlijners
(...) hebben de hinderlijke gewoonte zich telkens weer tot de anonieme Nederlandse
criticus te richten, die het dan in hun ogen zo slap en zo slecht en zo ondeskundig
doet. Ik vind dat een irritant trekje van de heren, dat voor mij een tekort aan moed
verraadt’. ‘Man en paard’ wil Veenstra horen. Voordat ik mèt hem kwaad word, zal
ik toch even de verschenen nummers van Merlyn doorbladeren, om te zien of wij
wel zo weinig namen noemen.
Lehman en Van der Hoogte (nr 1); Ter Braak, W.F. Hermans, J.W. Oerlemans (nr
2); Piet Calis (nr 4); Nuis (nr 5); Weverbergh (nr II, 1); W.A. Braasem (nr II, 3);
Morriën en Van der Veen (II, 4), ziedaar een rijtje namen van mannen, paarden, en
soms ezels. Er zijn er meer; ik noem alleen diegenen die een afzonderlijke

Merlyn. Jaargang 2

beschouwing op hun dak kregen, en niet de terzijde vermelden, evenmin als hen die
partij waren in een Merlyn-polemiek. Zou de heer Veenstra een blad kunnen noemen,
dat in dezelfde periode méér namen genoemd heeft (en niet alleen maar genoemd)?
En voor het geval dat dit een geruststelling voor hem is: vrijwel iedere
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keer dat in Merlyn misprijzend gesproken wordt over ‘de’ nederlandse critici, mag
hij, althans waar het mij betreft, aannemen, dat onder meer hijzelf daarmee bedoeld
wordt.
Soms lijkt het alsof Veenstra zijn stuk alleen heeft geschreven om uiting te geven
aan zijn bekommerdheid over onze toekomst. Hij ‘vreest’ bijvoorbeeld dat ons
‘specialisme’ binnenkort ‘tot een vervelend exegetisch getwist gaat leiden’. Hij heeft
dus blijkbaar de vlucht van vogel Merlyn goed gevolgd, al blijkt dat pas nu hij gaat
betuttelen; zo goed dat hij onze toekomst al kent voordat wij er zelf iets van
vermoeden. De Etrusken, vogelschouwers bij uitnemendheid, noemden zo iemand
volgens mijn grammatica een trutnut. Zij moeten zelfs Veenstra hebben zien
aankomen.
Wij, Merlijners, zijn ‘late navolgers van de Angelsaksische new critics’. Dat is
dan wel geen voorspellen, maar toch minstens even verbazingwekkend. Ik schrijf
bij deze graag een prijsvraag uit, met Veenstra natuurlijk als eerste deelnemer, over
de vraag: welke Merlyn-redacteur heeft een stuk geschreven (één stuk is al genoeg),
waarin men navolging kan aantonen van een met name genoemd New Critic (één
naam is al genoeg). En om iedere verdenking van een trucje weg te nemen, wil ik er
graag aan toevoegen: het hoeft niet eens navolging te zijn, ik ben al tevreden als
Veenstra, of een ander, een New Critic kan produceren, die in zijn aanpak verwant
is aan Fens, d'Oliveira of mij. Aan de slag, het moet gemakkelijk zijn!
Misschien heb ik niet alles van Veenstra's stuk begrepen. Maar dit toch wel: het
wordt tijd dat Veenstra c.s. ons, ‘de beoefenaars der uitlegkunde dus, van het domein
der kritiek gaan weren’. Helemaal in overeenstemming met de algemene taak die
Veenstra de litteraire criticus toekent: ‘het handhaven van de rust of het afweren van
bedreigingen’.
Maar wie heeft Veenstra gezegd, dat wij ons in dat beschermde domein thuis
zouden voelen? Daar bevinden zich ‘de’ critici, waar wij zo vaak over schijnen te
spreken, en daar zijn wij dus niet. Eigenlijk zegt Veenstra hetzelfde als wij (ik krijg
meer dan genoeg van dit collectivum): de aanpak van Merlyn-redacteuren en
-medewerkers is principieel verschillend van die der bewoners van het beschermde
domein. Als dat verschil tussen lieden binnen en buiten het hek Veenstra inderdaad
duidelijk geworden is, mag men dat althans de kleine winst achten van het gebruik
van veel grote woorden.
J.J.O.
P.S. Aanvulling op de lijst van man-en-paard: in nummer II, 4 van Merlyn wordt
J.H.W. Veenstra met name genoemd.
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[Nummer 5]
Zonder namen te noemen
Kees Fens
In 1960 verscheen Bij het scheiden van de markt, een door R. Nieuwenhuys
samengestelde bloemlezing ‘uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden’. Ook
van de schrijver A. Alberts werd een verhaal opgenomen. Over auteur en werk kan
men in een korte introductie onder meer lezen: ‘Van Alberts verschenen tot dusver
een bundel verhalen De eilanden (1952) en een korte roman De bomen (1953). Slechts
het eerste boek gaat over Indonesië. In De eilanden staan elf verhalen; met
uitzondering van Groen en De jacht meest kortere. Voor deze bloemlezing is De
jacht gekozen. Het is niet alleen een van zijn beste verhalen, het is ook karakteristiek
voor Alberts en voor zijn ambivalente gevoelens tegenover zichzelf en zijn positie
als bestuursambtenaar.’ De laatste wel zeer rigoureuze identificatie van de ik-figuur
uit het verhaal met de auteur wordt even verder in de inleiding wel iets gemilderd,
maar intussen zijn auteur en werk ingedeeld. Alberts zit als bestuursambtenaar in de
prauw van de Indische letterkunde. En in meer overzichten van de recente literatuur
vaart hij in dat schuitje mee. Overigens: al dadelijk bij verschijnen werd er voor de
auteur een plaatsje gereserveerd. Op het stof-omslag van De eilanden is de Indische
archipel in wit uitgespaard, welk wit althans nog zeer zinvol kon zijn. Daarover
straks.
Hoe is Nieuwenhuys tot de gegeven karakteristiek en de daaruit volgende indeling
gekomen? Als hij stelt, dat De eilanden over Indonesië gaat, maakt hij gebruik van
buiten-literaire informatie om iets over de inhoud van een boek te zeggen. Hetzelfde
doet hij bij de vereenzelviging van de ik-figuur van De jacht niet alleen met de auteur,
maar heel precies met de bestuursambtenaar die de auteur blijkbaar geweest is, een
enigszins ongewone, zoals het verhaal dan bewijst. De situering van een boek en de
interpretatie van een verhaal zijn al bij voorbaat vastgelegd, eenvoudig doordat
Nieuwenhuys het boek met het apriori van hem bekende
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biografische feiten is gaan lezen, een vorm van leesblindheid die in allerlei varianten
voorkomt. Dat De eilanden over Indonesië gaat, is er door Nieuwenhuys ingelegd,
want er is in de hele bundel geen enkele aanwijzing te vinden die maar voor één
verhaal Indonesië als plaats van handeling rechtvaardigt, geen enkel land komt
trouwens in aanmerking. De eilanden is voor geen enkel verhaal te lokaliseren. En
dat is geen toevalligheid. Wie gaat preciseren, hoe dan ook, ziet aan het wezenlijke
van de verhalen voorbij. De titel is in zijn abstractie al een waarschuwing voor de
Indië-vaarders. Die titel laat zich voorlopig alleen zó verklaren: alle verhalen spelen
op een eiland (het slotverhaal uitgezonderd). Die eilanden blijven dus naamloos.
Deze naamloosheid heeft allereerst een sterk isolerende functie. Het maakt het denken
aan een buiten het eiland gelegen wereld onmogelijk. Naamgeving is een
onderscheiding; afwezigheid van een naam, maakt niet alleen de wereld niet groter
dan een eiland, het maakt het eiland ook puur eiland. De naamloosheid heeft nog
een andere functie binnen het verhaal. Naamgeving is ook eigenmaking, een in bezit
nemen. Door de naamloosheid van het eiland nu blijven eiland en de ik-figuur van
het verhaal vreemden voor elkaar. Er is geen relatie tussen hen aanwezig. De
naamloosheid van de eilanden wordt nog hierdoor versterkt: in de verhalen ontbreken
karakteriserende beschrijvingen en aanduidingen, die hun enige vorm van
individualiteit zouden kunnen geven. Alleen het voor het verhaal hoognodige wordt
genoemd, en dat nog in zo algemeen mogelijke termen. Vandaar dat het wit van de
eilanden op het omslag zinvol genoemd kan worden. De algemeenheid, het vermijden
van elke verbijzondering is al dadelijk aanwezig in de inzet van Groen, het eerste
verhaal van de bundel: ‘De hele ochtend is het alleen maar kust geweest, een bijzonder
plezierige, nette kust, een echt stukje natuur met palmen, maar ze wuiven niet.’ Er
wordt gesproken over ‘de hele ochtend’, maar de dag wordt niet genoemd. Ook dat
is, dunkt me, typerend. Groen is als het ware dagboeksgewijs opgebouwd. De
aanduidingen zijn evenwel zeer rudimentair: ‘een dag later’, ‘een week later’.
Dateringen, zelfs namen van dagen ontbreken. In Groen zijn die aanduidingen in
hun vaagheid zeer raak. Men leeft op het eiland zonder relatie met de kalendertijd.
Hoe kan het anders, waar het enige contact met de buitenwereld een slechts nu en
dan langskomende boot is. De naamloosheid is niet een louter topografische. De
mensen zijn al evenzeer anonym. Men zou kunnen zeggen: van plaatsen en mensen
worden alleen de omtrekken gegeven. Ik citeer hier het begin van Het huis van de
grootvader. (De titel kan in zijn algemeenheid typerend
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heten; in geen enkele van de titels der elf verhalen is enige verbijzondering op te
merken: De maaltijd, Het moeras, De jacht, De schat). ‘Mijn chef had mij opgebeld
om mij te verzekeren, dat er veel te weinig kapok werd uitgevoerd. Ze zitten er op,
zei mijn chef. Ze houden het achter. Je moet er iets aan doen. Ik draag je op om de
voorraden te controleren en zo nodig tot inbeslagname over te gaan. Diezelfde middag
reed ik langs de grote dorpen van ons hoofdeiland en naar de haven om voorraaden uitvoercijfers te verzamelen. Ik schreef ze op, ik telde ze bij elkaar, ik keek naar
de totalen. Dat geeft U allemaal niets, zei het hoofd van de haven.’ Opvallend is niet
alleen, dat de mensen in het verhaal slechts bestaan bij de gratie van hun functie,
maar bovendien treft de herhaling van die ‘functie-aanduiding’, hetgeen doet uitkomen
dat de ik-figuur de ander alleen kent als ‘chef’. Was de tweede keer ‘chef’ door ‘hij’
vervangen, dan was daarmee al een, zij het heel smalle, band gelegd tussen ‘ik’ en
‘chef’. Talrijke voorbeelden van deze vorm van herhaling uit schuwheid voor het
pronomen, kan men in de verhalen van Alberts vinden. Het proza krijgt er soms iets
kinderlijks, iets gewild primitiefs door. Een voorbeeld uit De jacht: ‘Waarom laat
Florines zich kapitein noemen? vroeg ik aan mijn klerk. Hij is eigenlijk gepensioneerd,
zei mijn klerk. Dat kan niet, zei ik. Wanneer is hij dan gepensioneerd? Dat was al
wel tien jaar geleden, zei mijn klerk.’ De eentonigheid zit hier niet alleen in de
herhaling van ‘mijn klerk’, maar ook in de steeds gelijke, zeer eenvoudige zinsbouw.
Die eenvoud is eveneens een gevolg van een gebrek aan verbijzondering. Een
persoonlijke dialoog heeft niet plaats. Men wisselt vragen en antwoorden uit, zonder
dat er door het gesprek een andere relatie ontstaat dan een zeer formele, die dan nog
door de nood wordt afgedwongen.
Wat ik boven gezegd heb over de verhouding tussen ik-figuur en eiland geldt ook
voor diens verhouding tot zijn mede-bewoners: hij blijft een vreemdeling voor hen
en zij voor hem. Dat vreemdelingschap is geen nationaliteitskwestie, maar komt
voort uit de onmogelijkheid van de ik-figuur met de ander in persoonlijk contact te
treden. Alle abstracties in de verhalen zijn een benadrukking van zijn
vreemdelingschap. Die abstracties en naamloosheden worden tengevolge van de
ik-vorm door de ik-figuur zelf aangebracht. In zijn perspectief ziet de lezer de wereld.
Zo behoeft dus wat ik boven stelde over de identificatie van de eilanden met Indonesië
deze correctie: de vereenzelviging wordt door de ik-figuur vermeden. Natuurlijk kan
de lezer bijna niet anders dan de eilanden als Indonesië zien. Als er dus gesproken
wordt over ‘gebrek aan lokali-
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sering’, enzovoort, dan gebeurt dat steeds vanuit de visie van de ik-figuur. En die
visie geeft aan de verhalen hun zeer eigen karakter en dat karakter stelt de
problematiek van de ik-figuur zo scherp mogelijk tegenwoordig.
Nu bestaat op de naamloosheid één uitzondering: met name genoemd worden die
mensen die met de ik-figuur hoofdpersoon in het verhaal zijn: Peereboom in Groen,
Taronggi III in Het huis van de grootvader, Meneer Zeinal in De maaltijd, Namen
in Het moeras, Florines in De jacht, enzovoort. Van de anonymi verschillen zij niet
essentieel. Er is alleen een gradatieverschil. Als de ik-figuur van Groen op de kust
is geland, staat er: ‘Tegenover mij een man, die zich voorstelt: Peereboom. Hij is
een collega van me, die ook aan de kust woont, maar honderd kilometer meer naar
het Westen.’ De enige informatie die hier over Peereboom gegeven wordt is een
zakelijke. Er wordt in de loop van het verhaal weinig meer over hem bekend gemaakt.
Een werkelijk gesprek tussen de ‘ik’ en Peereboom heeft niet plaats. Hij blijft een
gegeven, een vaststaand gegeven, de Peereboom die hij bij het voorstellen was. Al
is zijn naam bekend, die naam levert toch niet meer op dan een vaste omtrek; van
het individu Peereboom is het minimum gegeven: zijn bestaan. Tussen hem en de
ik-figuur is er slechts afstand, die groter is dan de honderd kilometer die ze van elkaar
wonen. Hun beider eenzaamheid wordt nog hierdoor versterkt: de door de auteur
gegeven beschrijving van dit deel van het grote eiland suggereert dat het hele gebied
één groot bos is, waarin op honderd kilometer van elkaar twee open plaatsen: de
woonplekken van Peereboom en de ik-figuur, die bovendien, door de schetsmatigheid
van enkele bijfiguren, de indruk maken de enige bewoners van het gebied te zijn.
Pas aan het einde van het verhaal heeft er een individualisering plaats. Peerebooms
zelfmoord blijkt een zelfopenbaring. In meer van Alberts' verhalen heeft een
individualiseringsproces van de hoofdfiguur plaats, een grijpbaar worden van de
mens voor de ik-figuur. Verborgenheden worden onthuld, het leven van de
hoofdfiguur is een illusoire wereld bijvoorbeeld (Het moeras, Het huis van de
grootvader, De maaltijd). En die onthulling accentueert het vreemdeling-zijn van de
hoofdfiguur nog. Hij leeft geheel teruggetrokken op een zelfgeschapen eiland. De
ontknoping aan het slot van de verhalen brengt slechts één verandering in de
verhouding ik-figuur-hoofdfiguur: de eerste heeft de laatste doorzien. Maar dat
doorzicht maakt de afstand tussen de twee ook onherroepelijk.
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Wat hier gesteld is, geldt voor bijna alle verhalen uit De eilanden; het minst voor
Het laatste eiland en Het onbekende eiland, van welke twee het laatste het zwakste
uit de bundel is: een wat traditioneel oorlogs-verhaal, waarin stijl en aanpak gelijk
zijn aan die der andere verhalen zonder dat die functioneel zijn: gegeven en
schrijfwijze corresponderen niet. Het lijkt mij, dat dit verhaal van een bijna totaal
vreemdelingschap, dat overigens, en dit is het zwak, slechts toevallig en niet wezenlijk
is, bewust als voorlaatste gekozen is. Achter de horizon sluit de bundel echt af. Naar
de opzet vertoont het verhaal overeenkomsten met het openingsverhaal, Groen. Ook
hier een soort dagboekvorm. Je kunt zeggen: in Groen is elke nieuwe ‘datum’ een
dieper doordringen in het eiland in Achter de horizon betekent elke datum een grotere
verwijdering van de eilanden. Achter de horizon speelt in een land waarvan alleen
gezegd kan worden dat het het land van herkomst van de ik-figuur is. Iedere nadere
lokalisering - tenzij men met het vage ‘in het noorden’ genoegen wil nemen - tracht
de ik-figuur te vermijden. Ook hier is het beschrijven beperkt tot het aangeven van
de omtrekken: ‘We zijn inderdaad na drie uur binnen. We varen door een kanaal naar
de grote haven. Er rijden fietsen en auto's langs het kanaal. De mensen, die er op of
er in zitten, zijn hier gebleven.’ Of: ‘Ik ben vandaag met de trein teruggereisd naar
de grote havenplaats. Ik moet er zaken afdoen met de maatschappij van het schip,
waarmee ik van de eilanden ben gekomen.’ Dit laatste citaat laat de uiterste
consequentie van het procédé zien: de gegeven beschrijving nadert het niets. De
volledige abstractie is bijna bereikt, een verhaal over niemand in nergensland. En
dat is de ik-figuur na zijn terugkeer van de eilanden ook geworden: Achter de horizon
is het verhaal van het volkomen vreemdelingschap: het nieuwe land is een
onpersoonlijk gegeven, een blanco geheel waarin elke herkenbare tekening ontbreekt.
En achter de horizon liggen de eilanden, die snel even blanco worden: de enkele
vaste punten, die nog een minimum aan binding gaven, verdwijnen. Het verhaal
besluit als volgt: ‘Ik heb vannacht weer van de eilanden gedroomd, maar het was
een vreemde droom. Het was geen prettige droom. Ik reed met mijn auto langs de
Noordkust van ons hoofdeiland. Ik herkende alles. Ik herkende de huizen, maar er
waren geen mensen. Alle huizen hadden grote borden in de voortuinen en op ieder
bord stond met grote letters: Overgeplaatst.’ Daarmee zijn voor de ik-figuur de
eilanden opgeheven. Hij is definitief een displaced stranger.
Vele der hier genoemde elementen zijns, soms zelfs in enigszins extreme
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vorm, terug te vinden in Het moeras, dat ik met Groen van de grote verhalen het
beste vind. Tegen De jacht heb ik het bezwaar dat het Nederlandse gedeelte - hier
zijn plaats en tijd wel scherp aangegeven - slechts thematisch, maar niet stijl-technisch
in het verhaal is opgenomen. Het moeras heeft daarbij dit bijzondere dat het - ten
dele - een variant is op een bekend en zelfs enigszins traditioneel gegeven: de eenzame
die eet, drinkt en spreekt met een afwezige geliefde, voor wie een plaats aan tafel is
gereserveerd: een duet in solozang. De variant bestaat hier in de aanwezigheid van
een derde (doorgaans is er een voyeur voor nodig om de eenzame in zijn pantomime
te betrappen).
Het moeras begint als volgt: ‘Tegen de middag kwam ik in het dorp van Naman,
maar men vertelde mij daar, dat Naman tien kilometer verderop was gaan wonen.
Achter het moeras, zeiden ze.’ De eerste zin doet denken aan een goocheltruc: daar
is het konijn, weg is het konijn. De ik komt in een dorp dat in het tweede deel van
de zin niet meer bestaat. Hij komt in een dorp waarmee hij de minimale relatie heeft
dat het het dorp van Naman is. Door het vertrek van Naman is de relatie verbroken.
Van een gegeven met één bekende - en hoe bekend; er is slechts de naam Naman wordt het een onbekend en onkenbaar gegeven. De verhaal begint op een nulpunt
met de ik-figuur als vreemdeling. De dialoog die nu volgt tussen de ik en ‘ze’ is een
poging tot vergelijk tussen twee onbekenden. Er worden niet alleen geen rechtstreekse
antwoorden gegeven; vaak ook redeneert men in een cirkel. Contact lijkt een
onmogelijkheid en dat is niet alleen het gevolg van het feit dat ‘ik’ en ‘je’
vreemdelingen voor elkaar zijn, maar ook hiervan, dat Naman voor de dorpsbewoners
een vreemde is. Hij is ‘Meneer Naman’; daarmee is een gevel opgetrokken, maar
wat achter die gevel zit, blijft onzichtbaar. Over het ‘wie’, ‘wat’ en ‘hoe’ van Naman
komt de lezer nauwelijks iets te weten. Hij wordt alleen van Naman in het dorp tot
Naman achter het moeras. Hoe ‘babels’ er tussen ik en ze geredeneerd wordt, toont
de volgende dialoog, die in het begin van het verhaal staat: ‘Waarom woont meneer
Naman niet meer in het dorp, vroeg ik. Meneer Naman heeft een huis laten bouwen
achter het moeras, zei de man, die het woord voerde. Maar waarom achter het moeras,
vroeg ik weer. Iedereen zweeg. Zelfs de man, die tot nog toe had gesproken. Eindelijk
zei er een hulpeloos: Meneer Naman wilde achter het moeras een huis bouwen.’
Wat opvalt in deze dialoog is de herhaling van één gegeven. In de dialoog wisselt
men gelijke geldstukken uit, dan eens kruis, dan eens munt. Niemand wordt er rijker
of armer van. De herhaling wekt een
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sfeer van leegte. Woorden scheppen geen contacten, verbinden geen mensen, maar
vallen als het ware in een groot gat dat tussen ‘ik’ en ‘ze’ in ligt. Maar de herhalingen
in de dialogen samen met de elementaire vorm van de vragen en antwoorden hebben
nog een ander effect. De eerste ontmoeting tussen Naman en ‘ik’ in het huis achter
het moeras wordt als volgt beschreven:
‘Ik hoorde stappen achter me en ik draaide me om. In de open deur van zijn huis
stond Naman, zijn rechterarm op een dubbelloops geweer. Kijk eens aan, zei Naman.
Dag Naman, zei ik en ik stond op en liep op hem toe.
Ik dacht, ik moest je eens komen opzoeken.
En daar doe je goed aan, zei Naman. Een uitstekend idee, een hartelijk idee.’
Deze passage suggereert niet alleen een volkomen gebrek aan persoonlijk contact,
maar ook: stilte. Woorden verbreken die stilte niet, maar accentueren haar. Het hele
eerste deel van het verhaal is benauwend van stilte, veroorzaakt door de anonymiteit
van Naman. Aanvankelijk is hij afwezig; vervolgens, wanneer de ‘ik’ bij het huis
gekomen is, blijft hij onzichtbaar en wanneer hij eenmaal tevoorschijn komt, blijft
het contact onpersoonlijk. Het ‘wie’ en ‘wat’ van Naman blijft verhuld voor de
ik-figuur. Wat Naman over zichzelf onthult, maakt slechts een gat zichtbaar: hij
woont op het eiland in het moeras, hij woont alleen, omdat hij in het dorp alleen was.
Hij is van een eiland naar een onbewoond eiland verhuisd.
Na de ‘zelfonthulling’ volgt een stil gesprek van nietszeggendheden, waarna de
stilte weer volkomen is: ‘We gingen weer buiten zitten. Naman schoof mij een nieuwe
fles bier toe. Het geklok van het bier in het glas was het enige geluid in de stilte. De
zon was ondergegaan. De zon was achter het moeras verdwenen.’ De monotonie in
de zinsbouw, de herhaling van gelijke woorden veroorzaken een sfeer van volkomen
vreemdheid tussen de twee. Zij lopen in kleine pasjes om elkaar heen, niet wetend
wat met elkaar te beginnen. En ondanks de kleinheid van de pasjes is de afstand heel
groot.
Het middenstuk van het verhaal vergroot de afstand nog. Naman verdwijnt zelfs
geheel. Bediendes schuiven uit het donker aan en schuiven weer weg. Er is alleen
het moeras dat begint te stinken. Het hoogtepunt van dit deel wordt bereikt in de
volgende ‘echoloze’ passage: ‘Iedereen is hier altijd weer weg, zei ik. Ik riep: Naman,
de sherry wordt warm. Er kwam geen antwoord. Later vergat ik de sherry. Ik riep:
Naman, als je
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niet gauw komt, is de kruik leeg! Is de kruik warempel al leeg? zei ik tegen mezelf
en ik hief de karaf met de jenever naar het licht van de lamp.’
Tot nu toe is er in het verhaal nauwelijks iets gebeurd, in schijn dan. In
werkelijkheid is zorgvuldig een heleboel materiaal bijeengebracht dat pas in het
laatste deel zijn verklaring vindt of uitwerking krijgt. In dat laatste deel gaan Naman
en de ‘ik’ aan tafel, waarop voor drie gedekt is. Al dadelijk richt Naman zich tot de
onzichtbare derde, Maria, een meisje tussen wie en Naman een korte verliefdheid is
geweest, zoals in het begin van het verhaal haast terloops verteld is: ‘Er was ook nog
een meisje geweest.’
Dat ‘ook nog’ blijkt nu alles. Op het ogenblik, dat Namans illusoire leven op het
eiland in het moeras zonder enige nadruk wordt onthuld, zonder enige verwondering
ook bij de ik-figuur, wordt veel uit het voorgaande duidelijk. De ‘ik’ komt pas tegen
de avond in het huis aan; de tijd dat de ontmoeting plaats heeft. De ‘ik’ is een
indringer, een bedreiging zelfs. Het zal niet toevallig zijn, dat Naman hem met een
geweer tegemoet komt. Naarmate het donker toeneemt en het beslissende uur nadert,
wordt Namans onrust groter, want het gezelschap van de ‘ik’ wordt voor hem
hinderlijker. Een passage als de volgende krijgt pas in het laatste deel van het verhaal
reliëf: ‘Ik vroeg: Zeg Naman, hoe heb je de verlichting eigenlijk geregeld? Hè? vroeg
Naman verward. Hij liep op dat ogenblik juist van me af en ik had hem blijkbaar
midden tussen een paar knikken in gestoord. Het is toch niet donker, zei hij. Het is
nog niet zo donker! riep hij nog eens hard. Nee, zeker niet, zei ik, het is nog niet zo
donker. Petroleum, zei Naman. Je wilt zeker een borrel, hè? Haha, je wilt natuurlijk
een borrel, dat je zo over donker worden begint te praten.’ En even verder zegt
Naman: ‘Het wordt toch donker... Het wordt hier altijd zo verdraaid gauw donker.
Waarom ben je ook niet vroeger gekomen?’
Het optreden van Naman, als beschreven in het eerste deel krijgt door het laatste
een dimensie meer. De ‘ik’ en Naman zijn vreemden voor elkaar. Naman bezit een
geheim waar de ‘ik’ buiten moet blijven. De ‘ik’ betreedt een verboden gebied, een
vreemd land, door hem aanvankelijk evenwel als een normaal land gezien. En daarnaar
handelt hij ook: hij loopt onverschillig rond in een heiligdom. De dorpelingen delen
het geheim van Naman. Vandaar hun vreemde houding tegenover de ik-figuur. Maar
bovendien: het geheim heeft hen en Naman ook gescheiden, en dat zowel letterlijk
als figuurlijk. Naman is ook voor hen een vreemdeling geworden.
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De confrontatie van de ‘ik’ met het geheim kan niet uitblijven. Wat ik boven noemde
het ‘individualiseringsproces’ heeft nu plaats. De onthulling geschiedt haast
onopgemerkt: ‘Ik ging op een van de lege plaatsen zitten en ik hoorde Naman zachtjes
zeggen: Let maar niet te veel op hem, Maria. Hij is een beetje dronken.’ Dat is alles.
Blijken van verwondering blijven bij de ik-figuur uit. De droom uit de zojuist
geciteerde passage botst ruw met de werkelijkheid in de daaropvolgende mededeling:
‘De bediende bracht ons een bord soep. Ik zei: Ha, soep! en ik begon te eten.’ Het
boeiende van de laatste bladzijden is, dat de ‘ik’ het geloof van Naman gaat delen.
De hallucinatie wordt een gezamenlijke. Maar bovendien: bij hem komt er nog onder invloed van de drank? - de angst bij voor de vernietigende kracht van het
moeras. In zijn op hol geslagen verbeelding zinkt alles daarin weg. Ik zal eerlijk
zeggen, dat ik de betekenis van deze passage niet scherp zie. De hier volgende
verklaring is dan ook meer een vermoeden. Het verhaal heet ‘Het moeras’, en dat
zal niet zonder reden zijn. Aan Naman biedt het moeras gelegenheid, aan zijn illusoire
wereld gestalte te geven. De ‘ik’-figuur is van het begin af een indringer; hij heeft
zich buiten de grenzen van zijn wereld gewaagd. Zijn vreemdeling-zijn is hem op
een trage, angstaanjagende wijze duidelijk geworden. Zijn angsten samen met zijn
dronkenschap doen hem het moeras in de voor allen, behalve voor Naman, geldende
gestalte beleven: een gebied met nauwelijks vaste grond, dat mensen niet kan
verdragen. Ook voor het moeras is de mens een indringer en vreemdeling.
Bijzonder knap is het slot van het verhaal. Met het donker zijn de hallucinaties
opgelost, maar de verhouding tussen Naman en ‘ik’ is niet veranderd: als twee stijve
vreemden zitten zij naast elkaar. Op dit uur bestaat Maria ook niet meer voor Naman,
hetgeen zonder enige nadruk - het gebrek aan nadrukkelijkheid is de kracht van Het
moeras - wordt aangegeven in die kleine passage waarin ‘ik’ en Naman samen het
glas wijn van Maria delen, een dronk die een afscheidsdronk van een nacht is, de
zwijgende aanvaarding en de conservering van een geheim, dat zich aan de ‘ik’ heeft
geopenbaard en de afstand tussen hem en Naman nog heeft vergroot.
Een tweede afronding krijgt het verhaal in deze alinea's:
‘We stonden op en gingen naar buiten. Het begon werkelijk al licht te worden. Ik
zag, dat er iets tegen de wand van de veranda stond. Het was het geweer van Naman.
De loop was nat van de dauw.
Ik zei: Daar zal het ook niet beter van worden, en Naman zei: Dat heeft
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die stomme bediende weer vergeten binnen te halen.’
Dei laatste zin is symmetrisch gebouwd, een zeer beeldende illustratie van de
gelijke manier van doen van ‘ik’ en Naman: woorden spreken om de waarheid te
kunnen verzwijgen. Zij weten het van elkaar, hetgeen het geheim tussen hen voor
het laatst tegenwoordig stelt. De nacht is definitief voorbij.
Tien jaar na De eilanden publiceerde Alberts zijn Indische herinneringen onder de
titel Namen noemen. De blinde kaart van de eilanden is ingevuld, geen mens blijft
blanco, datum en uur worden precies aangegeven. Het boek bevat uitstekend
geschreven memoires en ‘het is ook karakteristiek voor Alberts en voor zijn
ambivalente gevoelens tegenover zichzelf en zijn positie als bestuursambtenaar.’
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Couperus en Engeland1
J.G. Kooij
I
Uitzonderingen daargelaten moet de Nederlandse literatuur het stellen zonder
buitenlandse kritiek. Tot die uitzonderingen, die nu geleidelijk aan wat talrijker
worden, heeft Couperus behoord, over wie tijdens zijn leven een opmerkelijk aantal
buitenlanders hun licht hebben laten schijnen in samenvattende studies en in recensies.
Uiteraard is speciaal aan dat laatste de voorwaarde verbonden dat er vertalingen
verschijnen. Dat Couperus een van onze meest vertaalde grote auteurs is wordt al
een gemeenplaats, maar aan de reakties op zijn werk heeft men zich minder gelegen
laten liggen dan nuttig zou kunnen zijn voor een plaatsbepaling daarvan. (Hierbij
moet worden aangetekend dat ik geen kans gezien heb een exemplaar te bemachtigen
van de nieuwe studie van M. Galle over Couperus; in hoeverre Galle, die blijkens
zijn Couperus in de kritiek dat voornamelijk over Nederland handelt, ook van die
buitenlandse reakties goed op de hoogte is, dat materiaal in zijn nieuwe boek verwerkt
heeft weet ik dus ook niet.)
Werk van Couperus is in tien landen verschenen: Engeland, Amerika, Duitsland,
Italië, Tsjechoslowakije, Frankrijk, Zweden, Denemarken en Spanje. Zeker in zijn
tijd mocht de Nederlandse literatuur zich vooral in de belangstelling van Duitsland
verheugen, afgezien van de vele streekromans die hun weg vonden naar Scandinavië.
Des te opmerkelijker zijn Couperus' successen in de Angelsaksische landen. In
Engeland verschenen 14 romans, het sprookje Psyche, 2 reisboeken, een bundel met
achttien verhalen, twee verhalen in een tijdschrift, en één gedicht in een bloemlezing.
In Amerika verschenen 13 romans - dezelfde als in Engeland met uitzondering van
Noodlot en Babel en met toevoeging van Xerxes - en de twee reisverhalen, Oostwaarts
en Nippon. Ook Duitsland haalt een groot aantal uitgaven, vooral van de historische
romans. De grote Hollandse romans Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan
en De boeken der kleine zielen zijn er niet doorgedrongen en Eline Vere
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alleen in een defekte vertaling in de Magdeburgische Zeitung. Frankrijk heeft het
wat romans aangaat niet verder gebracht dan Majesteit en Wereldvrede. In het Engels
verschenen onder meer Eline Vere, Noodlot, Extaze, De boeken der kleine zielen,
Van oude menschen, De Stille Kracht, Langs lijnen van geleidelijkheid, De
Komedianten en Antiek Toerisme. Een poging tot reconstructie van de gang van
zaken bij het tot stand komen van die vertalingen kan misschien gedeeltelijk al een
antwoord geven op de vraag wat de Engelsen bij Couperus zochten en wat ze in zijn
werk gevonden hebben.
Een levendige beschrijving van het culturele klimaat in Engeland in de tijd dat
Couperus' eerste romans in Nederland verschenen geeft Holbrook Jackson in zijn
boek The Eighteen Nineties2. Een door Frankrijk geinspireerde fin-de-siècle beweging,
geïnaugureerd door Walter Pater en zijn opzienbarende Studies in the Renaissance
en met Swinburne als grote voorbeeld heeft de splendid isolation enigszins ruw
doorbroken. De Nineties zoals de aanhangers van deze beweging zich noemen
verzamelen zich rondom de bibliofiel uitgegeven en prachtig geïllustreerde
tijdschriften The Yellow Book en The Savoy. Hun invloed beperkt zich tot Londen;
het publiek bekijkt hen met wantrouwen en de satires tegen de ‘decadenten’ hebben
meer succes dan hun eigen werk. Ouder hen bevinden zich overigens uitersten als
Wilde en Shaw, Havelock Ellis en H.G. Wells, en hun tijdschriften bestaan dan ook
nog aanzienlijk korter dan De Nieuwe Gids. Zolang de oorspronkelijke bijdragen
aan deze verlate romantiek achterwege blijven - ook Dorian Gray is tenslotte een,
hele goeie, imitatie - wordt er hard gewerkt aan propaganda voor de buitenlandse
literatuur, aan de verspreiding van wat The Daily Chronicle op 13 april 1891 betiteld
had als leprous literature from France. Helemaal zonder gevaar was dat niet, de
uitgever van een aantal (gekuiste) vertalingen van Zola, Henri Vizetelly, werd door
publiek en schandaalpers zó achtervolgd dat hij er in 1894 letterlijk onder bezweek.
De Nineties blijven steun zoeken bij de grote voorbeelden uit Frankrijk, Italië,
Scandinavië en Rusland, en ook andere buitenlandse schrijvers zullen daarvan
profiteren.
Eén van de medewerkers aan The Savoy is Edmund Gosse, romanschrijver, dichter
en criticus van Scandinavische afkomst, en propagandist voor de Scandinavische
literatuur vooral (waarvoor hij later door Noorwegen, Zweden en Denemarken
onderscheiden werd). Gosse heeft in die tijd de leiding van de International Library
van Heinemann,
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waarin werken verschijnen van Toergenjew, Tolstoj, Ibsen, Brandes, De Maupassant
en D'Annunzio. De Nederlander Jan van der Poorten Schwarz, als schrijver van een
aantal - Engelse - romans onder het pseudoniem Maarten Maartens in Engeland vrij
bekend, stuurt Gosse in hetzelfde jaar dat het in Nederland verscheen, 1891, een
exemplaar van Couperus' tweede roman, Noodlot. Nog in dat jaar komt het als deel
VII van de International Library van de pers, in de vertaling van Clara Bell onder de
niet kwaad gekozen titel Footsteps of Fate. In zijn voorwoord, The Dutch Sensitivists,
geeft Gosse, die in 1877 in Nederland was geweest, een kort overzicht van de
beweging van Tachtig en stelt hij een paar overeenkomsten vast tussen deze schrijvers
en de Nineties. Dezelfde inleiding gaat vooraf aan de uitgave van Eline Vere, dat in
1892 verschijnt bij Chapman and Hall, de eerbiedwaardige uitgevers van Charles
Dickens, en in New York bij Appleton. Vertaler is de toneelcriticus Jack Grein, een
Ibsen-fan die behalve voor de werken van de grote Noor en voor dit werk van
Couperus in 1892 ook zorg droeg voor de première van Shaw's Widowers' Houses.
Wéér een andere uitgever, Henry and Co., brengt in hetzelfde jaar een editie van
Extaze - Ecstasy; a study of happiness - in een gemeenschappelijke vertaling van de
dichter John Gray uit de in 1891 door een aantal Schotten, Ieren en Welshmen
opgerichte Rhymers Club, en Alexander Teixeira de Mattos. De Engelse Negentigers
hebben Couperus in twee jaar tijd vaste voet gegeven in Engeland, en bij zijn eerste
bezoek aan Londen in 1893 maakt hij kennis met de man die de komende vijfentwintig
jaar zijn niet geringe kwaliteiten als vertaler in zijn dienst zal stellen, Alexander
Teixeira de Mattos. Behalve door het literaire klimaat wordt de introductie in Engeland
van onze grootste prozaschrijver uit die tijd nog door andere faktoren begunstigd.
Het gebruik romans niet te kopen maar in bibliotheken te lezen zal nog lang blijven
bestaan, maar de machtspositie die de bibliotheek-houders innemen tussen
producenten en consumenten van literatuur wordt aanzienlijk kleiner. Daarvóór is
de vrije verspreiding van literatuur een akademische zaak omdat de meeste romans
onbetaalbaar zijn; prijzen van dertig shilling zijn geen uitzondering. De
‘lending-libraries’ werken dikwijls niet met abonnementen maar met intekenlijsten
en nog vaker verschaffen zij hun leden niet de boeken waar om gevraagd wordt maar
de boeken waar ze goedkoop aan kunnen komen. Ook voor een beetje censuur
schrikken ze niet terug: de roman Esther Waters bijvoorbeeld van de populaire George
Moore staat bij de firma Smith and Son op een zwarte lijst die de plechtstatige naam
Index Expurgatorius draagt. Tegen
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deze praktijken komen een aantal schrijvers in verzet, wat tegelijk een aanval betekent
op de traditionele roman-in-drie-dikke-delen à la Dickens, waartegen Kipling het
woord three-decker lanceert. De eerste roman van Cnarlotte Brontë wordt nog door
de uitgever geweigerd omdat hij niet in drie delen is gepland, maar geleidelijk winnen
de schrijvers het pleit. In 1894 verschijnen er nog 184 driedekkers, in 1897 nog maar
één. Dat betekent nieuwe kansen voor de vooruitstrevende literatuur, en voor
ondernemende uitgevers. In korte tijd worden verschillende nieuwe firma's opgericht,
waaronder William Heinemann al spoedig een van de bekendste is. Het belang van
deze ontwikkeling voor de literatuur wordt door Holbrook Jackson onderstreept (o.c.
pg. 220): ‘The passing of the old novel format (...) represented a great deal more than
the passing of a mere form of publication. Actually it was the capitulation of a type
of novel: the old sentimental lending-library novel of polite romantic atmosphere
and crudely happy endings (...) which was guaranteed to tax no brain of thought and
to vex no code of morals by revolutionary suggestions.’ De prijzen van de boeken
gaan nu belangrijk omlaag; Couperus' De boeken der kleine zielen verschijnen in
1914 in ‘Heinemann's New Six Shilling Novels’.
Ook in de Verenigde Staten stijgt, mede ten gevolge van de veranderingen in het
onderwijssysteem waar ook onze Tachtigers wel iets van weten, de vraag naar romans.
Buitenlandse auteurs verschijnen daar veelal in goedkope edities in reeksen die
bekend worden, en nog zijn, als ‘libraries’. Voor ons vanzelfsprekende vormen van
literatuur, èn leesgewoontes, doen hun intree, wat ook geïllustreerd wordt door een
opmerking van H.G. Wells: ‘Short stories broke out everywhere’. Ook daar leggen
de uitgevers zich tenslotte bij neer, vooral door toedoen van Robert Louis Stevenson
die konsekwent weigert een kort verhaal lang te maken. Sinds de eerste ratificering
van de Berner Conventie, in 1886, is voorts de positie van de buitenlandse auteurs
aanzienlijk verbeterd. De gewijzigde overeenkomst van 1908 biedt hen zo goed als
dezelfde vormen van juridische bescherming waar zij in eigen land al langer aanspraak
op mogen maken, en omdat de uitgevers bij deze overeenkomsten niet langer het
risico lopen dat succesboeken onder hun neus worden weggekaapt, stijgen hun kansen
aanzienlijk. In eigen land wordt over hun belangen gewaakt door organisaties naar
het model van de Engelse Society of Authors, waarvoor George Bernard Shaw
regelmatig luidruchtige ruzies met zijn uitgevers riskeert.
Couperus wist overigens zijn zakelijke belangen ook heel goed zelf te be-
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hartigen, de uitvoerige correspondentie met L.J. Veen in Amsterdam is daar om het
te bewijzen. H.W. van Tricht heeft uit deze en andere brieven een gedeelte
gepubliceerd in Maatstaf (11e jaargang, no. 3/4, juni/juli 1963); blijkens zijn inleiding
Waarom daarom heeft hij de aan Veen geadresseerde - ruim 600 - met minder plezier
gelezen dan ik destijds. Het oordeel zijn (Couperus') hart en ziel leven er zelden in
wordt dunkt me door wat er op volgt voldoende tegengesproken; de brieven zijn
informatief en openhartig over Couperus' schrijversleven en niet zelden geschreven
met de melancholieke humor uit zijn latere prozaschetsen. Ongemotiveerd acht ik
Van Tricht's conclusie dat Couperus tegenover zijn uitgever ongedifferentieerd
veeleisend is en voor zijn Freudiaanse interpretatie van Couperus' hang naar geld
geef ik niet veel. Mogelijk - als ik ook eens mag psychologiseren - was Van Tricht
verrast te ontdekken dat de overgevoelige Haagse romanschrijver, die tenslotte van
zijn pen moest leven, voet bij stuk kon houden waar het om zijn vitaalste belangen
ging, zogoed als hij in staat was voor zijn boeken bergen werk te verzetten ondanks
alle Lof der Luiheid. Alleen de conclusie dat Couperus' handschrift niets van zijn
innerlijke ontwikkeling verraadt wil ik daar laten omdat ik in de grafologische
discipline bitter weinig vertrouwen stel.
Als in Engeland de vertaling van Extaze op komst is kunnen Veen en Couperus
het niet eens worden over de mate waarin de uitgever in de verdiensten zal delen.
Extaze was Couperus' eerste door Veen uitgegeven boek, maar Couperus argumenteert
dat hij daarvóór in Engeland al bekend was geworden en dat Henry and Co. zich ook
rechtstreeks tot hem hebben gewend. Als er na deze roman in Engeland een tijdje
niets meer verschijnt (een door Henry and Co. aangekondigde bundel Illusion and
other stories is nooit uitgekomen) draait Couperus bij. Veen zal verder ook zijn
zakelijke belangen in het buitenland behartigen, waarvoor hij in 1894 een officiële
volmacht krijgt. Welke financiële regeling daarbij getroffen wordt is onduidelijk. Er
zijn geen brieven van Veen en in de contracten, simpele blocnootvelletjes met twee
handtekeningen, wordt over het buitenland niet gesproken. Zeker is dat Couperus
zelf ook contact met uitgevers blijft zoeken, waarvoor zijn langdurig verblijf in het
buitenland hem alle kansen bood. Hij vraagt Veen regelmatig om exemplaren van
zijn werk ‘als vistekaartjes’, informeert met belangstelling naar de vorderingen die
Veen op dit gebied maakt en raadpleegt hem over voorstellen die hemzelf bereikt
hebben. De groeiende teleurstelling over de reakties op zijn werk in Nederland, die
uit de brieven steeds duidelijker naar voren
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komt, heeft hem in deze aktiviteiten ongetwijfeld gestimuleerd. Op 28 oktober 1900
schrijft hij: ‘Laat het maar eens ergens drukken, dat de twee boeken vertaald worden:
dan zien mijn preutsche landgenooten dat ze me in het buitenland nog wel mogen...’
In twee landen kan Couperus rekenen op een vaste vertaler: in Duitsland Else Otten,
en in Engeland Teixeira de Mattos. De Mattos, die ook werk van Fabre, Maeterlinck,
Streuvels en Van Deyssel vertaalde, had een internationale naam. In Living with
books3 oordeelt Helen Haines over hem: ‘the many translations of Alexander Teixeira
de Mattos reveal the sensitive emotional response and rich scholarship that must
exist in the finest art of the translator.’
In 1894 verschijnt bij Fisher Unwin in Londen, en een jaar later bij Appleton in
New York Majesty, vertaald door De Mattos samen met Ernest Dowson, een andere
dichter uit de kring van de Rhymers Club. Een soort intermezzo is een geïllustreerde
uitgave van Psyche, vertaald door B.S. Berrington en uitgegeven door Alston Rivers
Ltd. in Londen. Dit sprookje van Couperus is trouwens bijna de hele wereld rond
geweest. Bij dezelfde uitgever verscheen een soortgelijke editie van Babel, vertaald
door Albert Betham. In Nederland heeft Couperus inmiddels moeilijkheden gekregen
met Veen die zullen leiden tot een tijdelijke breuk. Veen deelt hem in 1905 mee dat
de verkoop slecht gaat en dat hij daar rekening mee zal moeten houden bij het
vaststellen van nieuwe condities. Het conflictpunt wordt De Berg van Licht. Couperus
wil voor ieder van de drie delen van deze roman hetzelfde honorarium ontvangen
als voor één roman van dezelfde omvang, ƒ1500,-. Veen gaat daar niet op in, en het
is onthutsend te ontdekken dat Couperus van plan is geweest een van zijn belangrijkste
romans niet in het Hollands te laten verschijnen, maar direkt in een Franse en een
Engelse vertaling waarover hij al onderhandelingen had gevoerd; en bovendien dat
hij het besluit nam in het vervolg de manuscripten van zijn romans direkt te laten
vertalen en niet meer voor uitgave in Nederland beschikbaar te stellen. In een niet
volledig gedateerde brief uit 1906 schrijft hij uit Nice. ‘Na mijn dood kunnen ze er
meê doen wat ze willen, meê begraven misschien. Maar ik heb er meer dan genoeg
van, van die eeuwige klachten dat ik niet verkocht word, en mijn besluit staat vast.’
Hoewel Veen toegaf wat betreft De Berg van Licht en het boek in 1905 en 1906 bij
hem verscheen, gaat Couperus naar een andere uitgever over; pas in 1912 wordt de
samenwerking hersteld. De tijd van zijn grote romans is dan al voorbij, maar de
belangrijkste Engelse vertalingen moeten nog verschijnen.
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In 1912 vraagt Couperus Veen te bemiddelen bij de Engelse uitgave van De boeken
der kleine zielen. Wat betreft De Berg van Licht had hij zich misrekend; in Engeland
en Amerika kreeg De Mattos nul op het rekest, en ook de Franse vertaling ging niet
door. Het boek zou tenslotte alleen verschijnen in Duitsland (Heliogabal) en in
Tsjechoslowakije. Het eerste deel van De boeken der kleine zielen verschijnt in 1914
bij Heinemann onder de titel The Small Souls, in 1915, 1917 en 1918 gevolgd door
The Later Life, The Twilight of the Souls en Dr. Adriaan, steeds met in hetzelfde jaar
een Amerikaanse uitgave bij Dodd, Mead and Co. in New York. De belangrijkste
Amerikaanse uitgevers hebben in die tijd filialen in Londen of op z'n minst literaire
agenten die op de uitkijk staan voor Engelse en buitenlandse schrijvers. Gewoonlijk
sluiten ze met hun Engelse collega's overeenkomsten waarbij ze een complete oplage
in losse vellen ontvangen of zelfs een extra oplage in Engeland alvast onder hun
naam wordt gedrukt; de meeste Amerikaanse edities van Couperus' boeken zijn dan
ook identiek met de Engelse. Officieel heeft een boek in Amerika, dat geen lid is
van de Berner Conventie, alleen copyright als het daar ter plaatse is vervaardigd ‘volledige confectie’ - maar de First en Second International Copyright Law van
1891 en 1909 hadden aan het lucratieve bedrijf van piraterij onder Engelstalige
boeken vrijwel een einde gemaakt. Over wat Couperus aan zijn Engelse uitgaven,
en de licentiaatsverkoop naar Amerika, verdiend heeft zijn weinig feitelijke gegevens
bekend, in tegenstelling tot de uitgaven in Nederland4. Verdiend heeft hij er zeker
aan, want het ging hem niet om de eer van het verschijnen; in 1897 slaat hij
bijvoorbeeld een aanbieding uit Noorwegen die niet gunstig genoeg is van de hand.
Dat Nederland pas in 1912, en pas in 1928 geheel zonder voorbehoud, tot de
Conventie toetrad, heeft zijn belangen zeker geschaad. Hij deelde de bedragen van
zijn royalties met zijn vertaler, en voorzover het Amerika betrof ook nog met een
literair agent. Dat hij in Engeland zo vaak van uitgever is gewisseld lijkt niet zo
gunstig. Heinemann had de naam nieuwe auteurs snel te ontdekken en snel weer
kwijt te raken, maar ook Couperus' onbuigzaamheid bij onderhandelingen die hem
in Frankrijk eens de verwijtende opmerking heeft bezorgd dat hij als buitenlander
toch zeker geen hogere eisen kon stellen dan Anatole France, kan hier een rol hebben
gespeeld. Niet minder dan 11 uitgevers hebben zich in Londen over zijn werk
ontfermd, met Heinemann als belangrijkste. In Amerika waren het er vier, daar deden
Dodd and Mead het leeuwendeel. Relatief gezien veel heeft Couperus verdiend aan
de aanvragen voor film- en theaterrechten die hij
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zelf behandelde; zo werden in 1923 de rechten voor De Stille Kracht voor 2000 dollar
verkocht.
De Engelse uitgaven volgen elkaar nu snel op. In 1919 bij Butterworth in Londen
en een jaar eerder bij Dodd and Mead in New York Old people and the things that
pass, waarvan in Amerika tussen 1 februari en 1 augustus 1918 1046 exemplaren
worden verkocht. Er bestond in Amerika veel belangstelling voor de Europese
aristrokratie en hoge bourgeoisie, en boeken over hun ondergang worden gretig
gekocht; blijkens zijn amusante beschrijving van Urania Hope in Langs lijnen van
geleidelijkheid kende Couperus sommige van zijn Amerikaanse lezeressen uit eigen
aanschouwing. In 1920 verschijnt bij dezelfde uitgevers Antiek Toerisme (The Tour;
a story of ancient Egypt), in hetzelfde jaar gevolgd door de Amerikaanse uitgave van
Langs lijnen van geleidelijkheid onder de titel Inevitable en in 1921 door een
afzonderlijke Engelse uitgave onder de titel The Law Inevitable. Het Londense literaire
tijdschrift The New World neemt in 1920 in het eerste en het derde nummer van zijn
eerste jaargang een verhaal van Couperus op, Het koninkrijk Arles en Bébé le boucher
en André le pêcheur. In New York verschijnt in 1921 een nieuwe vertaling van
Majesteit, met een voorwoord van Stephen McKenna, dichter en romanschrijver uit
de nadagen van de Nineties5 die ook een voorwoord had geschreven voor Old people
and the things that pass.
Langs lijnen van geleidelijkheid brengt Couperus voor het eerst in aanraking met
de Engelse censuur. De criteria van de Obscenity Law waren nogal ruim naar de kant
van de justitie, en de uitgevers waren voorzichtig. Over het slot van deze roman
schrijft De Mattos Couperus in september 1921: ‘I have taken the heroine out of bed,
to please Butterworth (...) and we must hope that this concession will add many
thousands to the circulation of your book.’ Dat deed het, er verscheen tenminste
direkt een tweede druk van. Bij zijn bezoek aan Engeland in de zomer van 1921 had
Couperus al te horen gekregen dat Butterworth met deze passage in zijn maag zat,
maar toen wilde hij nog van geen veranderingen weten. Maak dan maar een divan
van dat bed, had hij gezegd. Bij dezelfde gelegenheid had De Mattos hem ook
toevertrouwd dat De Komedianten voor Engeland ‘hot stuff’ was en zou moeten
worden uitgegeven ‘by subscription’, oftewel onder risicoverminderende voorwaarden
zoals ook regelmatig gebeurde met boeken van George Moore. Uit de Engelse edities
die ik in handen heb gehad is mij overigens niet gebleken dat De Mattos zich ooit
(on)vrijheden in de
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tekst van Couperus' romans heeft veroorloofd.
In Londen wachtte Couperus in 1921 een officiële huldiging, georganiseerd door
Teixeira de Mattos en McKenna. Hij werd onder meer ontvangen door de Nederlandse
ambassadeur en in de exclusieve literaire sociëteit Titmarsh Club, ontmoette Moore
en Shaw en gebruikte zoals hij zelf ironisch vertelt de lunch met de Oppositie en het
diner met de Regering. Tijdens het feestdiner in de Anglo-Batavian Society waarvoor
Bennett en Galsworthy jammer genoeg op het laatste moment verhinderd bleken,
hield McKenna een wat retorische, maar zeer prijzende redevoering waarin hij Old
people and the things that pass één van de zes beste boeken uit de wereldliteratuur
noemde. Blijkens zijn eigen verslag voor de Haagse Post, later afzonderlijk
gepubliceerd onder de titel Met Louis Couperus in London Season (Verzameld Werk,
deel XII, pg. 173-225 onder de titel In Londen) was Couperus van al deze huldeblijken
diep onder de indruk, wat hem niet belet een paar vinnige opmerkingen over de
Engelse preutsheid te maken.
Aan het eind van dat jaar overleed De Mattos. Het laatste boek dat in zijn vertaling
verschijnt is De Stille Kracht (The hidden force; a story of modern Java) in 1922 bij
Cape in Londen en Dodd and Mead in New York. Dat is ook de laatste uitgave die
Couperus zelf beleefd heeft. In 1924 verschijnt een tweede druk van Old people and
the things that pass, en een bundel verhalen, Eighteen Tales, bij White and Co. in
Londen, vertaald en ingeleid door de Nederlandse reader van die uitgeverij J. Kooistra.
In 1926 verschijnt dan, vertaald door J. Menzies Wilson, The Comedians; a story of
ancient Rome, in Londen bij Jonathan Cape en in New York bij Doran. Maar
inmiddels is de conjunctuur in Amerika en in Europa gaan dalen, en op de
boekenmarkt hebben de buitenlandse auteurs daar het eerst onder te lijden. In de
Verenigde Staten worden in 1906 nog 46 miljoen exemplaren fiction verkocht, in
1927 34 miljoen, in het crisisjaar 1933 nog maar 11 miljoen. (Een dergelijke teruggang
had zich in Nederland al eerder voorgedaan en bijgedragen tot het conflict tussen
Couperus en Veen). In 1924 berichten Dodd and Mead mevrouw Couperus-Baud
dat zij in Couperus' laatste historische romans weinig zien, en dat de verkoop van
zijn andere boeken slecht gaat: 3 tot 133 exemplaren per boek per half jaar. Tenslotte
nemen Dodd and Mead de complete rechten van de boeken uit hun fonds over voor
een bedrag van 400 dollar. Doran en Cy. kopen later voor duizend dollar de rechten
van De Komedianten, Het zwevende schaakbord, De Ongelukkige, Xerxes en De
Berg van Licht. Na De Komedianten zou daarvan
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alleen Xerxes nog verschijnen, in 1930, bij Farrar and Rinehart inmiddels, onder de
titel Arrogance; the conquests of Xerxes. Bovendien gaat men er in Amerika in die
tijd toe over omvangrijke romans van buitenlandse schrijvers uit te geven in weinig
aantrekkelijke uitvoeringen van één deel, wat de verkoop ook al niet stimuleert; onder
meer gebeurt dat met Couperus' Old people and the things that pass.
In Engeland verschijnen na 1926 alleen nog geïllustreerde uitgaven van Oostwaarts
(Eastward) en Nippon, bij Hurst en Blackett in 1924 en 1926. Doran geeft daarvan
in 1924 en in 1936 de Amerikaanse edities uit. Tenslotte verschijnt in 1963 de derde
druk van Old people and the things that pass - in Nederland pas in 1944 uitverkocht!
- als eerste deel van Heinemann's Bibliotheca Neerlandica. Hommage aan Couperus
èn aan Alexander Teixeira de Mattos, wiens vertaling vrijwel ongewijzigd wordt
gehandhaafd.

II
De critici in de Angelsaksische landen zijn niet karig geweest met hun lof. Galle
citeert (o.c. pg. 6 en 7) uit de Boston Herald: ‘a man of genius’, uit de New York
Times: ‘among the most notable of modern authors’, en ter vergelijking met de
scherpe veroordeling die Couperus in Nederland van confessionele zijde veelal ten
deel viel een passage uit een artikel van Rev. B.S. Berrington in de Christian Science
Monitor: ‘Couperus has long been acknowledged by all educated readers as not only
a great living Dutch novelist, as one of the greatest writers in the literary history of
Holland in general, but as one of the outstanding novelists of Europe as a whole.’
(Daadwerkelijk getuigde Berrington van zijn enthousiasme door Psyche te vertalen.)
Jammer genoeg waren niet alle door Galle genoemde recensies te achterhalen, en
klopten de opgegeven data van besprekingen in de (London) Times maar één keer.
De literaire rubriek van 20 mei 1920 bevat een bespreking van Old people and the
things that pass. Naar Couperus wordt verwezen als ‘the well-known Dutch novelist’,
maar de recensent is van dìt boek niet zo verrukt en vergelijkt het in zijn nadeel met
The Books of the Small Souls. Old people vindt hij voornamelijk ‘a story of doom’,
en hij ziet ‘no conjecturable cause for such an accumulation of misfortune.’
Ook in The Dial van februari 1922 worden deze twee boeken met elkaar vergeleken
door R. Morss Lovett in een artikel Louis Couperus and the family-novel. Vermakelijk
is dat Lovett deze romans voor alles ‘an argument against the self-determination of
small nations’ vindt, vreemd
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compliment voor Couperus' beschrijving van Den Haag en zijn bewoners. De
conclusie van het artikel is anders dan die van de Times: ‘That Couperus should have
solved so completely the artistic problem of the family-novel in the four books of
Small Souls is a wonderful achievement: that he should have repeated the performance
in a single volume marks him as a technician of the highest power - a virtuoso.’
Voor ons van meer belang zijn de artikelen die Katherine Mansfield, ook over
deze twee romans geschreven heeft. Zij was medewerkster van het invloedrijke blad
The Athenaeum, en een bloemlezing uit haar daarin verschenen kritieken werd na
haar vroege dood bezorgd door haar man John Middleton Murry onder de titel Novels
and Novelists6. Old people and the things that pass, schrijft zij in een kritiek van
december 1919, ‘is one of those rare novels which, we feel, enlarge our experience
of life’. Een verschil met vergelijkbare boeken van de bekende Engelse schrijvers
van dat ogenblik is naar haar mening dat Couperus zijn figuren niet beschrijft naar
een vooropgezette, althans door de lezer als zodanig gevoelde, verstandelijke opvatting
over het leven; duidelijk geeft ze aan Couperus' conceptie de voorkeur. ‘It is only
by accepting life as Mr. Couperus accepts it that the novelist is free - through his
characters - to question it profoundly.’ Over The Books of the Small Souls (juni 1920):
‘We do not know anything in English literature with which to compare this delicate
and profound study of a passionately united and yet almost equally passionately
divided family (...) It is astonishing with what power and certainty the author gives
us, in this book, the whole complicated Van Lowe family, how he suggests their
weakness under their apparent strength, their wastefulness under their apparent
reserve.’ Karakteristiek voor haar inzicht in Couperus' schrijversschap is het zinnetje
‘The real head of the family, the grim, ghostly shadow whose authority they never
question, is Fear.’
James Anderson Russell, van de universiteit van Glasgow, heeft tweemaal over
Couperus geschreven, in De Nieuwe Gids van mei 1927 (de tekst van een lezing voor
wijlen het Couperus-genootschap, Louis Couperus in English) en in zijn in 1959
verschenen boek Romance and realism; trends in Belgo-Dutch prose literature. In
hoofdstuk VII van dat boek vergelijkt hij Couperus met de Engelse romanschrijver
Arnold Bennett, De Stille Kracht met Almayer's Folly van Conrad, en, nogal voor
de hand liggend, de opbouw van De boeken der kleine zielen met die van The Forsyte
Saga. Couperus komt er niet slecht af in die vergelijkingen, maar interessanter is
Russell's opmerking dat Couperus niet
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zo maar een realist is maar dat zijn werk archaïsch-romantiserende trekken vertoont
die ook zijn Haags-Indische romans een apart cachet geven. In het artikel in De
Nieuwe Gids maakt hij, naar aanleiding van Eline Vere, een soortgelijke opmerking
als Katherine Mansfield: Couperus hangt het noodlotsidee dat overal in zijn werk
voelbaar is niet op zoals zoveel van zijn tijdgenoten, aan bepaalde omstandigheden,
een bepaalde omgeving, maar suggereert dat het onverbrekelijk verbonden is aan het
leven zelf. ‘Eline Vere (...) certainly belongs to the naturalistic school, but is
distinguished by a more penetrating psychology, and a lesser attention to the physical
environment than is usually encountered in such novels.’ Blijkbaar voegde Couperus
voor het gevoel van deze twee critici aan de familieroman die hen zo vertrouwd was
een nieuwe en niet onwelkome dimensie toe. Russell gaat in dit artikel speciaal in
op Couperus' vrouwenfiguren. Naar zijn mening is er sinds Anna Karenina nooit
meer zo'n goed psychologisch vrouwenportret geschreven als dat van Constance van
der Welcke, ook niet door Thomas Hardy, die hij in dit opzicht beschouwt als
Couperus' grootste Engelse tijdgenoot. De boeken der kleine zielen noemt hij ‘the
finished product of a novelist standing high in his art’, evenals The Times vindt hij
het geslaagder dan het wat melodramatische Van oude menschen. Niet erg gesteld
is hij op Psyche, het symbolistische ervan acht hij bovendien aan het Engelse publiek
weinig besteed.
De feiten geven hem in dat laatste gelijk: de voorkeur van publiek en recensenten
is in Engeland duidelijk uitgegaan naar Couperus' romans over Den Haag, en de
koloniën natuurlijk. Terecht merkt Kooistra in zijn inleiding op Eighteen Tales op,
dat het Engelse publiek de Couperus van de historische romans en verhalen slecht
kende. Ook uit de encyclopedieën en literaire naslagwerken die Couperus vermelden
blijkt dat men die Couperus niet zo graag wìlde kennen. In de vijfde druk van Jonathan
Nield's A Guide to the Best Historical Novels and Tales (Londen 1929) vindt men
Antiek Toerisme gekarakteriseerd als ‘stronger as a piece of descriptive writing than
as a work of fiction’, en heet De Komedianten ‘rather illuminating than pleasing’.
De Encyclopaedia Brittannica van 1922 wijdt een uitvoerig stuk aan Couperus. De
boeken der kleine zielen en Van oude menschen ‘raised him to the first rank of
European novelists’, luidt de ongesigneerde bijdrage; zij vertonen ‘the austerity and
inevitability of Aeschylean tragedy’. Uit de nieuwe, wat minder befaamde edities
van deze befaamde encyclopedie is Couperus inmiddels verdwenen. Chambers
Encyclopaedia van 1950 vermeldt
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hem wel. Invloeden worden daar verondersteld van Tolstoj, Ouïda, de Engelse
veelschrijfster aan wie Couperus (in Oude romans) zelf ook een paar hartelijke
woorden heeft gewijd, met de onmiddellijke waarschuwing haar niet te gaan lezen,
van de Goncourts en van Flaubert's Salambô. In A Guide to the Best Fiction van
Baker en Packmann (1932) staat hij niet vermeld. Wat Amerika betreft: een uitvoerig
artikel door A(rthur) B(erthold) in Authors Today and Yesterday van Stanley J.
Kunitz, met foto. Gelet op de buitenlandse auteurs die er wel en die er niet in staan
is de ratio van deze naslagwerken niet altijd even duidelijk. Over het algemeen gaat
men noodgedwongen af op wat er vertaald is zodat Multatuli nog wel eens ontbreekt
en Jo van Ammers-Küller bijna nergens. Des te opmerkelijker is dat Berthold de
moeite neemt ook titels van een aantal niet in het Engels vertaalde boeken van
Couperus op te geven. Later gaat men voor de verschillende literaturen medewerkers
uit het betreffende land zelf aantrekken, maar die bijdragen zijn voor ons in dit
verband minder interessant. Men kan Couperus verder nog aantreffen in Twentieth
Century Authors van Kunitz en Haycraft (1942) en in The Readers Encyclopaedia
van 1948; ook daar wordt Small Souls genoemd als zijn beste werk. Helen Haines
tenslotte heeft achter in haar genoemde studie Living with books een lijst opgenomen
van de 50 beste Amerikaanse en buitenlandse historische romans, waarop Couperus
figureert met het niet onverdienstelijke aantal van twee: Antiek Toerisme en Xerxes;
er waren tenslotte maar drie historische romans van hem in het Engels vertaald.
Al met al was Couperus in de Angelsaksische landen een bekend en gewaardeerd
auteur geworden sinds in 1891 de vertaling van Noodlot verscheen7, en zijn dood in
1923 gaat dan ook niet onopgemerkt voorbij. Er verschijnt een In Memoriam in The
Times en The Manchester Guardian, en in het grote Londense maandblad Review of
Reviews vindt men in de rubriek Obituary tussen veel politici en veel ‘royalty’: ‘Louis
Couperus, the celebrated Dutch novelist’. Edmund Gosse schrijft in The Sunday
Times een artikel, Louis Couperus, a tribute and a memory, later opgenomen in zijn
boek Silhouettes (1925). Het bevat een paar feitelijke onjuistheden, waar Gosse's
publikaties in Engeland berucht om zijn, en verder voornamelijk persoonlijke
herinneringen. In het maandblad The London Mercury van september 1923 staat een
uitvoerige bespreking van Couperus' werk door David Hallett, een sympatiek en
scherpzinnig artikel. Hallett blijkt allereerst goed op de
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hoogte met de Nederlandse literatuur, en geeft Couperus een plaats tussen èn naast
de Tachtigers. Hij ziet aan Couperus een oppervlakkige en diepzinnige kant en vat
dat samen in een beschouwing over Old people and the things that pass: ‘Lot, the
writer, is nothing but an attractive failure; the superficial Couperus, depicted by
himself, resembles Lot like a brother; the real Couperus on the other hand, emerged
triumphant from the internal struggle and became the extraordinary artist whose
variegated lifework was too soon to finish by his untimely death.’
In zijn biografie citeert Van Booven nog een passage uit een artikel van de
Amerikaanse criticus Arnold Mulder uit een niet meer te achterhalen nummer van
The Outlook. Daaruit blijkt dat Mulder door het bericht van Couperus' dood overvallen
werd op het ogenblik dat hij zich voorgenomen had moeite te doen de Nederlandse
romanschrijver de Nobelprijs te bezorgen (vermoedelijk met datzelfde doel was
Couperus in 1923 alsnog de Nederlandse Leeuw toegekend). ‘I had begun almost to
count on that book The Books of the Small Souls (...) and then, a two-and-a-half
item on the financial page of a morning newspaper announced his death! He seemed
to me potentially a Nobel-Prizewinner.’

III
Ook vergeleken bij wat er in het Engels verschenen is van zijn tijdgenoten Van Eeden,
Van Deyssel, Buysse, Borel, Heyermans en Querido is het aantal uitgaven en
herdrukken dat Couperus haalde zonder meer indrukwekkend: 42 in totaal. Men
hoeft er Schücking's Sociology of literary taste niet op na te slaan om te weten dat
zo'n aantal over de kwaliteit van het oeuvre nog niets hoeft te zeggen; tenslotte waren
rond 1900 Little Lord Fauntleroy en The Prisoner of Zenda in Engeland en Amerika
de best verkochte boeken. Maar de hierboven geciteerde besprekingen van zijn werk
- waaraan nog mag worden toegevoegd de reaktie van Wilde die hem uit bewondering
voor Footsteps of Fate een bibliofiele uitgave van The Picture of Dorian Gray
toestuurde - wijzen op meer dan een commercieel succes. Dat in Engeland vooral
de romans over Den Haag en Indië de aandacht trokken, heeft zijn critici niet
verhinderd op te merken dat hier iets anders aan de orde was dan het naturalisme
van iedere dag. Met name Russell heeft heel goed gezien dat Couperus behalve wat
men in zijn taalgebied ‘realism’ pleegt te noemen, óók de romantiek
vertegenwoordigde.
Over termen als romantiek en realisme kan men eindeloos diskussiëren; en afgezien
van het truïsme dat zulke op een bepaalde manier gedefi-
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nieerde verschijnselen natuurlijk nooit ‘zuiver’ voorkomen, kan men ze
literair-historisch gebruiken, òf om verschillende vormen van sensitiviteit binnen
een auteur aan te geven. In beide betekenissen is Couperus zeker óók een romanticus,
zoals Flaubert, wiens Tentation de St. Antoine hij vertaalde, en van wie hij zeker
meer geleerd heeft dan van de door hem zelf zo veel geprezen Zola. Een romanticus
bijvoorbeeld in zijn voorliefde voor occulte verschijnselen, zijn symbolisme, zijn
behoefte aan en vergaand vermogen tot identificatie met andere of verdwenen culturen,
en in het anekdotische, als poseur en dandy die het publiek in eigen land tegen zich
inneemt door met een bloem in het knoopsgat van een onberispelijk kostuum lezingen
te houden voor kunstkringen en in Indië in het gastenboek van een hotel schrijft ‘Je
suis le prince des poètes; Louis Couperus’. Een Nederlander die zijn heil zoekt in
Zuid-Frankrijk en Italië, in de literatuur en de beeldende kunst van de klassieke
oudheid en toegewijde studie van de klassieke geschiedenis en archeologie. Een
Tachtiger die zijn inspiratie zoekt in Jean Lorrain, Pierre Loti, Petronius, Apuleius,
Herodotus en Quintus Curtius, Petrarca en Torquato Tasso, in Maeterlinck, Huysmans'
A rebours, de pre-Raphaëlieten, Leconte de Lisle, Poe, de late Middeleeuwen en de
vroeg Renaissance die het onderwerp zijn van zijn eerste poëzie, in het Spanje van
het Alhambra, in Perzië, Egypte en het Verre Oosten, wat hem in Nederland het
verwijt zal opleveren ‘te dwepen met Boeddha’; en die beïnvloed is door Baudelaire's
Le vieux saltimbanque (de oude Trofime), Hoffman's Der Sandmann (De Binocle),
Wilde's Interesting Thief (Het spoorwegongeluk), door Barbey d'Aurevilly's Les
Diaboliques (De man in huis) en Chateaubriand's Le dernier des Abencerages (De
Ongelukkige), of tenminste met die schrijvers overeenkomsten vertoont die meer
dan toevallig zijn, en even bewijskrachtig, dunkt me, als ‘invloed’. Een romanticus
van het type dat Mario Praz beschreven heeft in zijn boek The Romantic Agony, ‘(...)
a study of Romantic literature (of which the Decadent Movement of the end of the
last century is only a development) under one of its most characteristic aspects, that
of erotic sensibility. (...) therefore, a study of certain states of mind and peculiarities
of behaviour which are given a definite direction by various types and themes that
recur as insistently as myths (...)8’ De oorspronkelijke Italiaanse uitgave van het boek
heet, duidelijker, La carne, la morte e il diavolo della letteratura romantica. Couperus
is de enige Nederlandse schrijver die er met name in wordt genoemd, als schrijver
van De Berg van Licht. Praz behandelt systematisch, en voornamelijk steunend op
de
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Italiaanse, Franse en Engelse literatuur, een aantal op De Sade terug te voeren
motieven die de literatuur in deze tijd kenmerken, en in het hoofdstuk Byzantium
komt aan de orde de belangstelling voor de decadente periodes van de klassieke
oudheid, het daarmee samenhangende thema van de hermafrodiet en in het algemeen
van de afwijkende sexuele conditie. De daar genoemde roman van Couperus is een
van de vele uit die tijd rondom het Romeinse keizertje Heliogabalus, die ook een rol
speelt in werk van D'Aurevilly, Remy de Gourmont, D'Annunzio, Huysmans en
Gide. Couperus heeft zich met name geïnspireerd op de in 1889 verschenen roman
L'Agonie van de Franse schrijver Jean Lombard, die ook nog een roman Byzance
schreef. (Een artikel hierover van P. Valkhoff in De Gids, 1936, I, pg. 357-372,
Couperus en Lombard.) En ook in deze materie onderscheidt Couperus zich van zijn
voorganger, door Helegabalus zoals hij hem noemt niet te tekenen als slachtoffer
van uitvoerig geschilderde sociale en religieuze conflicten in het Rome van de derde
eeuw, maar als slachtoffer van zichzelf.
Voorzover mij bekend is C. den Deugd de enige die tot nu toe het boek van Praz
met Couperus in verband heeft gebracht. In een artikel Verhaal, lezer en
literatuurwetenschap in Forum der Letteren (2e jrg., 1961, pg. 11-25), een bespreking
van Blok's Verhaal en lezer, ziet hij in Couperus' beschrijving van de oude Anton
Dercksz uit Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan, een kleine vingerwijzing
naar deze specifieke vorm van romantisch levensgevoel die het onderwerp van Praz'
boek uitmaakt en die Couperus volgens Den Deugd slechts eenmaal ‘de vrije teugel
gegeven (heeft) - in De Berg van Licht (...) en daarna, alsof hij ervan terug is
geschrokken, nooit meer, tenminste niet meer zo vrij en openlijk.’ Inderdaad is
Couperus, vergeleken met wat sommige buitenlanders op dit gebied lieten zien, geen
extreme vertegenwoordiger van deze decadente romantiek - meer eudemonisch dan
demonisch zei Van Eeden. Voor vele van zijn Nederlandse tijdgenoten was hij
overigens extreem genoeg, een ‘wulpsche Tiberius’ en ‘de Gids-pornograaf’. Vooral
De Berg van Licht maakte de tongen los, en niet alleen confessionele. Woorden als
pervers, immoreel en decadent waren niet van de lucht en bij die negatieve reakties
was er ook een van Netscher9. Henri Borel verklaarde in Het Vaderland na de lektuur
van Iskander, heel goed te weten dat homosexualiteit in Babylon niets bijzonders
was, ‘maar in de tegenwoordige tijden in Nederland vindt een normaal seksueel
mensch het degoûtant en daar moest Louis Couperus nu maar eens wat rekening
mede houden’. (Galle, o.c. pg. 47.)
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Toch geloof ik dat ook de overige door Praz uitputtend behandelde motieven in het
werk van Couperus, vooral in zijn korte verhalen, wel degelijk zijn terug te vinden,
zij het dan in wat versluierde vorm. Volgens de treffende formulering van Du Perron
ontkomt nu eenmaal niemand aan de akoestiek van de zaal waarin hij spreekt, en
ook al omdat Couperus zelden programmatisch was zijn deze facetten van zijn werk
in Nederland wellicht wat verwaarloosd. Ik noem dan, aan de hand van Praz'
hoofdstukindeling: de verbinding van dood en schoonheid (The Beauty of the Medusa)
in Epiloog, in Noodlot, in De Stille Kracht (men leze er de scène van de badende
Léonie van Oudijck maar op na); de figuur van de ‘nobele bandiet’ (The
Metamorphoses of Satan) in verschillende verhalen waarvan er tenslotte één De
charmante oplichter héét; de modifikatie van het thema van de achtervolgde vrouw
(The Shadow of the Divine Marquis) tot, met een duidelijk sociologisch moment, het
thema uit Thérèse Raquin, Niels Lyhne, Madame Bovary, Anna Karenina... Eline
Vere, De boeken der kleine zielen; en het thema van de fatale vrouw (La Belle Dame
sans Merci) dat in veel werk van Couperus terugkeert en in Langs lijnen van
geleidelijkheid met het vorige op een boeiende manier verbonden is. Het lijkt me
niet onwaarschijnlijk dat Couperus ook tegen deze achtergrond gezien zijn eigen
vooraanstaande plaats krijgt in de literatuur van zijn tijd, ‘in that century which made
use of every kind of exoticism and eclecticism to distract the restlessness of its
exasperated senses and to make up for its lack both of a profound faith and of an
authentic style.’ (Praz). Niet in de laatste plaats vanwege het gemak waarmee hij
deze uiteenlopende vormen van literatuur beoefende - zelf sprak hij spottend van
zijn ‘vijf pennen’ - en in zijn beste werk deze laat-romantische motieven, in de
handboeken inmiddels wat al te krachtdadig gescheiden, een organisch geheel vormen.
Ik citeer nogmaals uit Praz' voorwoord: ‘Looked at from this point of view, the
literature of the nineteenth century appears as a unique, clearly distinct whole, which
the various formulas such as “romanticism”, “realism”, “decadence”, etc. tend to
disrupt.’
In deze veelzijdigheid is Couperus in Engeland niet bekend geworden. Daarvoor
had het intermezzo van de Nineties te kort geduurd, daarvoor lag het accent in de
toenmalige Engelse literatuur al weer te zwaar op de traditie van het eigentijdse epos,
daarvoor had het Engelse publiek zich te nadrukkelijk van deze Zuid-Europese
uitspattingen gedistancieerd, had Victoria van Swinburne teveel verzwegen en over
Oscar Wilde te nadrukkelijk gezegevierd, daarvoor waren Gosse en Mckenna uitein-
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delijk ook te beperkt. Geïntroduceerd als ‘Dutch sensitivist’ werd Couperus de
gevierde auteur van Old people and the things that pass en The Books of the Small
Souls. Maar in die hoedanigheid heeft men in Engeland en Amerika zijn grootheid
erkend op een ogenblik dat in Nederland de waardering over een breder front nog
jaren op zich zou laten wachten.

Eindnoten:
1 Mijn dank aan het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag voor inzage
in en toestemming tot gedeeltelijke publikatie van in dit artikel verwerkt materiaal.
2 Holbrook Jackson, The Eighteen Nineties; a review of art and ideas at the close of the nineteenth
century. Het boek is van 1913, ik citeer uit de Penguin-editie van 1950.
3 Helen Hainess, Living with books. New York 1950 (2de druk). Een studie over het boekenbedrijf
vanuit het voor de literatuurgeschiedenis niet onbelangwekkende standpunt van een
bibliothecaresse.
4 Zoals blijkt uit het artikel Werd Couperus onderbetaald? van Pierre H. Dubois in hetzelfde
nummer van Maatstaf, pg. 233 vlgg.
5 Hier zo goed als onbekend, maar in Engeland nog niet vergeten. Een waarderend oordeel over
zijn dagboek uit de Eerste Wereldoorlog in Barbara Tuchman's The Guns of August. Hij schreef
een biografie over Teixeira de Mattos.
6 Londen 1930. Beide artikelen werden vertaald door Dolf Verspoor onder de gezamenlijke titel
Louis Couperus' dramatische kracht, in Oriëntatie, no. 30 (1950), pg. 60-64.
7 Onvindbaar bleek de tekst van een lezing die de vorig jaar overleden Amerikaanse romanschrijver
John Cowper Powys in 1920 gehouden moet hebben onder de intrigerende titel Louis Couperus,
the psychoanalyst in art.
8 Geciteerd uit het voorwoord van de Engelse uitgave, Londen 1960, 2e druk (Fontana-books).
Het boek dateert van 1930.
9 Weer een heel andere visie heeft Eric van der Steen in een recente aankondiging van een herdruk
van De Berg van Licht: ‘(daarmee) staat Couperus echter wel heel dicht bij de grens van
onleesbaarheid’ (volgen twee zinnen ter adstructie). (Het Parool, PS, 20 juni 1964, pg. 12).
Mèt het Couperusjaar is blijkbaar ook de behoefte even door te lezen weer verdwenen.
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De optiek van de grensganger II
J.J. Oversteegen
(In het eerste deel van dit essay werden vijf van de zes verhalen uit de bundel Het
plantaardig bewind van Jacques Hamelink aan de tand gevoeld op thematiek,
taalgebruik en optiek. Het beeld dat daarbij ontstond, vertoonde de consistentie die
men verwachten mag bij een authentiek schrijverschap. Het opvallendst bleek de
wijze te zijn waarop Hamelink de feitelijke werkelijkheid vermengt met de dromen,
de fantasieën, de hallucinaties van zijn hoofdfiguren, - soms zozeer dat de lezer niet
meer uit kan maken of een bepaald onderdeel van het relaas ‘echt gebeurd’ is, dan
wel ‘gefantaseerd’. Vooral bij Door een vlies van slaap en tranen kan gesteld worden
dat de lezer het verhaal alleen nog maar volgen kan, als hij bereid is, de
eenmans-werkelijkheid van de hoofdfiguur mee te leven; de aanwijzingen die hem
in staat zouden moeten stellen om uit te maken wat het kind Sebastiaan fantaseert
(of zelfs hallucineert) en wat objectieve werkelijkheid is, worden hem onthouden.
Privé-werkelijkheid van Sebastiaan en voor iedereen geldende gebeurtenissen, zijn
gelijkwaardig, precies zoals voor het kind zelf. Een analyse leidt er alleen maar toe
dat dit effect sterker wordt.
In dit tweede gedeelte wordt het zesde verhaal uit het boek, Grafbeeld in ontijd,
geanalyseerd.)
De keuze van Grafbeeld in ontijd als object voor een diepergaande analyse ligt voor
de hand: al bij eerste lezing doet het verhaal zich voor als het meest intrigerende,
want meest duistere, van de bundel. Zozeer zelfs dat het zonder nadere beschouwing
nauwelijks meer wil worden dan een reeks proza-gedichten; boeiend, vaak aangrijpend
en naar het slot toe grandioos, maar toch een vrijwel ongeordende chaos.
Ongeordend, maar niet zonder indicaties dat er een orde is. Door de herhaling van
gebeurtenissen, de verwijzingen over en weer, het opnemen
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van afgebroken draden, krijgt de lezer direct al de indruk dat er een patroon te vinden
moet zijn in de wirwar van gebeurtenissen. En dat maakt, tesamen met de sterk
evocatieve verteltrant, dat hij zich uitgedaagd voelt tot ‘begrijpen’. De vele
recensenten die zich bezig gehouden hebben met de bundel van Hamelink, werden
door Grafbeeld in ontijd bijna steeds aangetrokken; soms draaiden zij er om heen
als een kat om de hete pap, dan weer kwamen zij tot resolute interpretaties of tot de
ruiterlijke bekentenis, geïmponeerd te zijn maar er niet uit te komen.
Het begint meteen al met het eerste fragment van de dertien: een nogal reëel
aandoende beschrijving van de begrafenis van een klein meisje door haar vriendje.
Gebeurt het werkelijk? De doodsoorzaak, een insektenbeet, maakt spel waarschijnlijk.
Een zin als: ‘Het is een echte begrafenis en zij is een pop die sprekend op een meisje
lijkt’, wijst ook die kant op, maar eigenlijk kan hij ook wel omgekeerd geïnterpreteerd
worden! De lezer rekent er op dat hij later nauwkeuriger ingelicht zal worden, maar
hij komt bedrogen uit. Wel wordt de gebeurtenis in een ander deel van het verhaal
weer ter sprake gebracht, maar de ene figuur (de ik) neemt als vaststaand aan dat er
werkelijk een meisje begraven is, de andere schijnt te willen zeggen dat het alleen
maar gespeeld werd, of gefantaseerd. En zo gaat het met alles. Wat eerst slechts
voorlopig onduidelijk lijkt, wordt later ondoordringbaar. In de termen van het
voorgaande gezegd: de gebeurtenissen in Grafbeeld in ontijd zijn gezien vanaf de
grens tussen privé-realiteit en objectieve werkelijkheid, het is het verslag van een
eenmans-werkelijkheid.
Aangezien ons dat verslag van binnen uit gedaan wordt (door een ‘ik’ namelijk),
staat de onoplosbaarheid van de puzzle van te voren vast. Dat gold nog niet in die
mate voor de andere verhalen uit Het plantaardig bewind. Maar zoals jaarlijks
duizenden gymnasiasten zich weigeren neer te leggen bij de veronderstelde
onmogelijkheid van de kwadratuur van de cirkel, zo hoeft de lezer van dit verhaal
zich niet te laten afschrikken door de bordjes Verboden Toegang, die de schrijver
overal heeft neergezet. Achter dergelijke bordjes zijn interessante dingen te beleven,
dat weet hij uit ervaring. Hij begint voorzichtig het terrein te verkennen.
Eerste observatie: er zijn dertien fragmenten, door witregels gescheiden, maar er
zijn minder dan dertien ‘verhalen’ (en meer dan één). Een aantal passages spelen
duidelijk in het zelfde decor, op de zelfde leeftijd van de ik. Stop. Is er wel één ‘ik’?
Wie zegt dat al deze brokstukken niet over twee of drie ‘ikken’ gaan? Maar vluchtig
toetsen van deze mogelijkheid levert een negatief resultaat op: niet alleen zou ieder
verband in het ver-
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haal dan verder zoek zijn, maar bovendien zou men moeten aannemen dat
gebeurtenissen (of fantasieën) die bij de ene persoon horen, als eigen ervaringen
opduiken in de hallucinaties of belevenissen van een andere, - en dat zou toch te gek
worden.
Dus: één centrale figuur waarmee (in werkelijkheid of niet, dat moet in het midden
gelaten worden) het een en ander plaats vindt, in verschillende perioden van zijn
leven. Daar is in de eerste plaats de beginscène, je begrafenis van het meisje, waarin
de ik nog een kind is. Maar het tweede fragment tilt de lezer al uit dit spoor en zet
hem op een ander. De ik is hier volwassen, of bijna. Hij heeft namelijk een gesprek
met een parkwachter, die onder meer tegen hem zegt: ‘jij bent geen vrouwenman,
hè?’ en dat zegt men niet tegen een kind. Fragment drie gaat terug naar de kindertijd
(eerste woorden: ‘Uit school ben ik ...’); het meisje Regi, dat wij al in de
begrafenis-scène hebben horen noemen, wordt aangevallen door een ‘monster’, dat
daarna blijkt een man te zijn; de ik is getuige. Dit derde en het eerste fragment
vertonen voldoende samenhang om ze tot één periode uit het verleden van de ik te
rekenen, een periode waar verder niets meer rechtstreeks over meegedeeld wordt. In
de vierde passage komt de parkwachter, die Morgel blijkt te heten, bij de hoofdfiguur
thuis. Hij heeft een hond bij zich, die hij Hector noemt, net als de hond van het meisje
Regi. Er is echter geen reden om aan te nemen, dat deze twee honden iets met elkaar
te maken hebben; de naamsgelijkheid legt eerder een ondergronds dan een direct
verband. Passage twee en vier hangen weer samen en vormen zelfs een direct vervolg
op elkaar. Ook het zesde fragment sluit er bij aan: Morgel is dood, de ik neemt zijn
hond mee naar huis en hij mishandelt het dier. In passage acht slaat hij hem zelfs
met een bijl dood.
Ik heb twee fragmenten overgeslagen: het vijfde en het zevende, tussen het verhaal
van Morgel en diens hond door. Daarin komt wéér een andere periode uit het bestaan
van de hoofdfiguur aan bod: zijn verhouding met een (jonge) vrouw, die hij Regi
noemt (maar zij verzet zich daartegen). In het vijfde fragment wordt verteld hoe zij
wakker worden in een park, waar zij de nacht doorgebracht hebben: in het zevende
verlaat de vrouw hem om zich te gaan voegen bij een beestachtig wezen dat haar
achtervolgt.
In de eerst acht passages laten zich dus drie tijdsniveaux onderscheiden: de
kinderperiode, de verhouding met een vrouw, en misschien gelijktijdig of bijna
gelijktijdig daarmee de ontmoeting met Morgel, die uitloopt op het doden van de
hond. Het achtste fragment, waarin de gruwelijke
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slachtpartij van het dier verteld wordt, vormt het begin van een laatste reeks passages,
die men niet anders kan betitelen dan als een soort hallucinatie waarin de ik vlucht
door een stad (na aan ‘de mannen’ ontsnapt te zijn), en tenslotte in een groot gebouw
terechtkomt waar hij zich bij een liggend grafbeeld voegt. De laatste regels heb ik
in het eerste deel van dit stuk al geciteerd: het is een scène waarin de ondergang van
de hoofdfiguur in het steenkoude lichaam van het grafbeeld samenvalt met zijn
geboorte: ‘Als een Vis (vliegt hij) bijna stikkend het kalken daglicht in van de
geboorte’. Geboorte is dus het laatste woord van het verhaal, en de plaats waaar het
staat geeft er een bevrijdende werking aan, alsof na de groeiende benauwenis van
het voorgaande eindelijk een niet nader omschreven doel werd bereikt.
In deze laatste serie fragmenten, die wel door wit van elkaar gescheiden worden
maar zich toch aan de lezer voordoen als een reeks schakels van één keten, duiken
een aantal gebeurtenissen uit het voorgaande opnieuw op: de begrafenis bijvoorbeeld,
doordat het grafbeeld beschreven wordt in termen die het in verband brengen met
het dode meisje. Men kan zelfs zeggen dat het slot blijkbaar de eindfase beschrijft
van een speurtocht naar iets verlorens dat het hele verhaal door tevergeefs gezocht
wordt.
Dus: drie perioden uit het leven van de hoofdfiguur (voor het gemak spreek ik
voortaan van: drie verhalen), en een afsluiting met een hallucinatie waarin eruptief
allerlei elementen uit het voorgaande aanwezig zijn. Wat het verband is tussen de
drie verhalen (vier als men wil) blijft duister. Hoe dichter de lezer bij het slot komt,
des te moeilijker wordt het de ‘werkelijkheid’ van de ‘fantasie’ te scheiden. In de
laatste passages is geen aanwijsbaar verschil meer tussen de gefantaseerde
gebeurtenissen en de prikkels vanuit de werkelijkheid die tot die fantasieën aanleiding
gegeven moeten hebben. Dit geldt bovendien met terugwerkende kracht voor de
vroegere gebeurtenissen: zelfs wat aanvankelijk duidelijk leek, wordt tenslotte
dubbel-zinnig, twee- om meer-duidig.
De complicaties worden er niet minder op door de wijze waarop de diverse verhalen
verteld worden. Behalve in het slot, dat een verwilderd karakter heeft, krijgen we
alle onderdelen op dezelfde wijze voorgezet, namelijk als een reeks, zich in de tijd
ontwikkelende, gebeurtenissen. Verder is er geen rangorde in de wijze waarop de
buitenwereld ervaren wordt door de ik. Hoogstens kan men zeggen dat de in de jeugd
spelende fragmenten de normaal-kinderlijke verschuivingen ten opzichte van de
werkelijkheid vertonen, terwijl de latere doen denken aan de belevingsvorm van een
abnormale volwassene. Maar dat is meer een vermoeden
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bij de lezer dan een zekerheid in de tekst. Bovendien worden de kinderervaringen
verwrongen door het glas dat ons ervan gescheiden houdt: de interpretatie vanuit het
heden door de hoofdfiguur, aan wiens perspectief wij nu eenmaal met huid en haar
overgeleverd zijn.
Verbanden die men aanvankelijk denkt te mogen aannemen, worden in een volgend
stadium tot ‘toevalligheden’ teruggebracht, - de gelijknamigheid van de honden
bijvoorbeeld en zelfs de rol die in het algemeen het hele verhaal door gespeeld wordt
door honden. Als de vrouw met wie de hoofdfiguur een verhouding had, weggelopen
is, krabt er plotseling een hond aan zijn kamerdeur (zoals eens de hond tijdens de
begrafenis, en later weer de hond van Morgel, aan deuren krabbelden). Is het een
echte hond? Of denkt hij maar dat het gebeurt? Het fragment vindt geen vervolg, op
het eerste oog; dus wat doet die hond hier? Wat een verwijzing naar een relatie tussen
bepaalde gebeurtenissen leek, wordt eerder een rookgordijn waarachter de
‘werkelijkheid’ verdwijnt.
Dit is dan zover als wij voorlopig komen kunnen. Zonder nadere analyse schijnt
het verhaal niet meer prijs te willen geven. Tenzij wij het misschien al verder brengen
door de conclusies, waartoe de beschouwing van de andere vijf novellen van de
bundel geleid heeft, op Grafbeeld in ontijd toe te passen? Juist om de enorme
diversiteit van de verhalen van Hamelink, zou het gemeenschappelijke onthullend
kunnen werken.
Het grondthema van alle vijf de andere verhalen bleek te zijn: een gestoorde relatie
van de hoofdfiguur tot de werkelijkheid. Die vinden wij ook hier, maar veel helpt
deze constatering ons niet. Van noodlottige inwerking van natuurverschijnselen geen
spoor. Wel van een overwoekering door het plantaardige, door ‘het groen’. Een
ritueel offer kan men in de begrafenis van het meisje zien, en zelfs in het slot (waar
het gedrag van de ik ‘priesterlijk’ genoemd wordt, een zelf-offer dus?) maar in beide
gevallen verheldert deze observatie niets. Verboden gebieden in letterlijke zin zijn
er, maar zij spelen geen grote rol. Anders is het gesteld met het symbolische ‘verboden
terrein’ van de sexualiteit: evenals in de andere verhalen is een belangrijk thema de
confrontatie daarmee, via de contacten met een volwassene. Daardoor wordt het
belang onderstreept van de aanrandingsscène, die zich als zeer reëel aandient, en
bepalend lijkt voor veel van wat er verder gebeurt, al was het alleen maar als
traumatische ervaring. Er staat letterlijk, na de beschrijving van de gebeurtenis zelf:
‘dit in me opnemend, dieper dan ik ooit iets in me zal opnemen, zo ver weg dat ik
het nooit meer terug zal weten te vinden. Want het mag niet gebeurd zijn. Niemand
mag haar aangeraakt hebben, niemand.’ Het
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is een poging tot toedekken die blijkbaar niet slaagt. Een aantal andere handelingen
of gesprekken mag men zien als hernieuwde pogingen, om het gebeurde ongedaan
te maken, en dat geldt vooral voor het slot waarin van het grafbeeld (dat op allerlei
manieren met het meisje Regi in verband gebracht wordt) gezegd wordt: ‘Geen man,
geen vrouw (...) Een non’. Dat wil zeggen: onaangeraakt en onaanraakbaar. Wat
gebeurd is, wordt in de hallucinatie blijkbaar teniet gedaan, ook de begrafenis-scène
(die misschien gezien moet worden als het resultaat van een verdringingsproces, als
een valse herinnering? zoiets als: niet de aanrandingspoging heeft plaats gevonden,
maar dit, de begrafenis): ‘Geen zoden, geen zand, geen stilstand, geen oponthoud’.
De isolering van het thema van de confrontatie van een kind met de sexualiteit levert
dus een belangrijke trait d'union tussen verschillende passages op, een verband dat
de feiten in een zinvolle relatie brengt, zonder dat er iets verbogen hoeft te worden.
De rol van insekten, als bewoners van verboden gebieden, wijst in dezelfde richting.
Van ‘orebeesten’ wordt gezegd dat ze ‘geheim verderf zaaien’. En vreselijke ziekten
krijgt degeen die eet van vruchten waaraan insekten ‘genibbeld hebben met hun
zuignapjes en gifmondjes’. Het meisje Regi is gestorven omdat zij door een insekt
gestoken werd; bij de begrafenis speelt een ‘schallebijter’ een rol (het woord hangt
samen met scarabee, hetgeen een curiauze coïncidentie mag heten bij een begrafenis
met een zo egyptisch ritueel als het opverven van het lijk). Er loopt een lijn van deze
scène naar de aanranding, waar voor het eerst iets van doordringt tot de ik, als hij
het meisje ‘ieh’ hoort zeggen, ‘alsof er een speld in haar vel gestoken wordt’. Er
bestaat dus een verband tussen stekende insekten en de aanranding, zoals de
begrafenis-passage in meer opzichten aansluit bij de aanranding; de geverfde lippen
in de eerste scène doen denken aan de bloedende mond van het meisje in de tweede,
en die van de ik uit het slotfragment waarin trouwens een ‘insektenoog’, namelijk
een camera, de verrichtingen van de ik gadeslaat.
(Als dit gezocht lijkt, is dat een gevolg van de emfase die de isolering aan dit soort
associaties geeft. Bij de lectuur ontstaan ze spontaan. Ik doe dan ook niet meer dan
bundeltjes maken van leeservaringen, aan de hand van thema's waarvan het belang
reeds eerder gebleken is.)
Een conclusie omtrent het verband van de begrafenis-scène met die waarin de
aanrandingspoging verteld wordt, is nog niet te trekken, maar één van de
mogelijkheden is nu toch wel geworden dat de eerste een verwrongen herinnering
is, het resultaat van verdringing van de tweede. Deze valse herinnering kan
gestimuleerd zijn door wat de parkwachter
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Morgel aan de ik vertelt over het lijk van een klein meisje dat in het park gevonden
is. Dat is zeker niet ‘Regi’, want die werd in een tuin begraven. Dat deze mededeling
van de parkwachter, en wat die verder over kleine meisjes weet te vertellen, voor de
ik van essentieel belang is wordt uitdrukkelijk gezegd: ‘ik heb het spoor gevonden’.
Terug naar de motieven en thema's. Belangrijker dan welke andere ook van de al
genoemde, is dat van de geboorte, waar het hele verhaal immers op uitloopt, in een
situatie waarin het verband ervan met het thema van de dood overduidelijk is (het
grafbeeld!). Maar de ontploffing dan, die bijna steeds in de buurt van het
geboortemotief voorkomt, is daar ook sprake van in dit verhaal? Inderdaad, maar dat
is vrij ver voor het einde, namelijk midden in de beschrijving van het slachten van
de hond. Een scène die op zich zelf eerder in de sfeer van de prenatale beelden
gehouden is: de kamer wordt door een ‘dood moswoud’ overwoekerd, een
‘planktonveld’, ‘wier’ wordt genoemd, ‘spons’ en ‘algen’. Maar het is geen prenatale
wereld in rust. ‘Dik stinkend bloed’, ‘de geur van uitwerpselen’ dienen zich aan, en:
‘Ik word enorm groot - of alles om me heen piepklein? - het is of ik voor het eerst
sedert mijn geboorte ben gaan groeien, razend snel, de kamer wordt te klein voor
mij, beklemt mij nameloos’. Daarna wordt de explosie vermeld, die ergens in het
huis ‘met geweldige luchtverplaatsingen’ lijkt plaats te hebben. Het is, dunkt me,
onmogelijk, deze passage niet in verband te zien met het slot. De indruk die de lezer
meteen al krijgt van de hele reeks fragmenten die begint met het doodslaan van de
hond (die van een serie schakels van één keten, de elkaar opvolgende brokstukken
van één hallucinatie), wordt versterkt door het feit dat dit hele gedeelte van de novelle
geschreven is in hetzelfde beeld-idioom: het moment van de geboorte. Vandaar dat
ook in het gebouw waar het grafbeeld zich bevindt ‘een dikke mosgeur van ontijd’
hangt. Dat het zonderlinge ontijd verwijst naar gebeurtenissen vóór de geboorte en
na de dood, ‘buiten de tijd’ van het gewone bestaan, mag hierna ook wel aangenomen
worden.
Zo heeft het motieven-onderzoek enkele winstpunten opgeleverd: het hele slot,
vanaf het achtste fragment (waarin het doodslaan van de hond beschreven wordt)
kan gezien worden als een samenhangend geheel, en ik ga niet te ver als ik spreek
van een hallucinatie, weergegeven in het idioom van de prenatale wereld en van de
geboorte, die in direct verband geplaatst worden met de dood. De rest van het verhaal
(de eerste zeven fragmenten), bestaat uit drie stromen, los van elkaar, al zijn ze niet
zonder verband. Zij worden alle drie opgenomen in de hallucinatie. De
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vraag of er tussen het slot en de drie verhalen nog op een of andere wijze een ordenend
verband aangebracht kan worden, kan alleen door een analyse van Grafbeeld in ontijd
zelf beantwoord worden. De andere novellen hebben hun taak verricht. Alleen één,
negatieve, mededeling kunnen zij ons nog doen: in alle vijf wordt heel precies verteld
in welk tijdsverband zich de dingen afspelen (soms zelfs krijgen wij het uur van de
dag te horen). Grafbeeld in ontijd is op dit punt bijzonder terughoudend. Wij krijgen
alleen te horen dat alles steeds weer plaats vindt in ‘herfst’, maar dat is eerder
nivellerend dan onderscheidend! Na al het voorgaande mag wel geconstateerd worden
dat deze afwezigheid van een duidelijke ordening in de tijd een versterking moet
geven van het karakter van eenmans-werkelijkheid. De gebeurtenissen moeten
zwevend blijven in de tijd, omdat de onbepaalbaarheid van hun werkelijkheidswaarde
daardoor gehandhaafd blijft. Voordat wij echter mogen concluderen dat een
chronologische indeling geen zin heeft, omdat alleen de psychologische actualiteit
van de ervaringen (of fantasieën) er voor de hoofdpersoon toe doet, moeten wij
nagaan of inderdaad niet een logischer verband tussen de brokstukken verhaal
aangebracht kan worden dan wij tot nu toe hebben gedaan. Nu wij weten dat de hele
zaak convergeert naar het conglomeraat van de laatste zes fragmenten, is misschien
een dergelijke relatie tussen de verschillende verhalen aan te brengen door van het
ene vaste punt uit te gaan, dat wil zeggen: door vanuit het slot terug te werken.
Om dat op overzichtelijke wijze aan te pakken, moet ik de fragmenten een naam
geven, en ik kies daarvoor de eenvoudigste methode die er is: de letters van het
alfabet. Wij krijgen dan:
A

De begrafenis van het meisje Regi,

B

Het gesprek met de parkwachter, die
verteld over een begraven meisje en iets
weet dat de ik van hem moet zien los te
krijgen (een adres!),

C

Aanrandingspoging (meisje Regi). De ik
spreekt met Regi af te vluchten,

D

Parkwachter (Morgel) thuis bij de
hoofdfiguur, met zijn hond,

E

‘Ik’ met een vrouw in een park,

F

Mishandeling door de ik van de hond van
overleden Morgel,

G

Gesprek met vrouw op terrasje.
Identificatie door hoofdfiguur met meisje
Regi, die zij zelf echter afwijst. Vrouw
verlaat ‘ik’, gaat naar ‘beest’ dat haar
vervolgd heeft en eenmaal zelfs gebeten,
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H t/m M

Hallucinatie, beginnend met doodslaan
van hond die als ‘vijand’ gezien wordt,
en eindigend met ‘geboorte’. Als de hond
dood is, vlucht de ik voor ‘de mannen’
de stad door, tot hij bij een groot geel
gebouw komt, waar hij bij een beeld gaat
staan, onder het waakzaam oog van een
man met een camera. In de een na laatste
passage wordt ook de weggelopen vrouw
weer genoemd; de ik ligt naast haar en
spreekt met haar (zij wordt nu weer met
Regi geïdentificeerd) terwijl ‘de man’
hem in slaap probeert te praten. Deze
passage staat iets apart in de hallucinatie.
Daarna komt het slot, de scène met het
grafbeeld, de geboorte-in-dood.

Is er in de eerste drie verhalen een fragment te vinden dat chronologisch aansluit
op het begin van de hallucinatie? Dat is er. Immers, de eerste scène daarvan, het
doodslaan van de hond (passage H), moet direct voorafgegaan worden door de
mishandeling van het dier; onder meer wordt in H vermeld dat de hond het touw
doorgeknaagd heeft, terwijl wij dat knagen zelf in F beschreven zagen. Maar in F
wordt weer uitdrukkelijk vermeld dat de hond meegenomen is van de kamer van de
gestorven Morgel, en daar direct aan voorafgaand moet men het bezoek van de
doodzieke Morgel aan de ik plaatsen (D); dit sluit weer aan op B. Zo krijgen we een
lopend verhaal over de fragmenten B, D, F naar H t/m M.
Voordat ik ga onderzoeken of deze keten op zijn beurt weer aangesloten kan
worden op een van de andere twee verhalen (dat over het meisje Regi, en dat over
de vrouw), moet ik eerst een oneffenheid opruimen in de zoëven geconstrueerde
reeks B-D-F-H. Morgel spreekt nederlands, want hij zegt dat zijn naam op ‘gorgel’
rijmt. Maar de kamer waar de hond mishandeld wordt, dus de kamer waar Morgel
de ik tevoren een bezoek heeft gebracht, bevindt zich duidelijk in Parijs (dat blijkt
uit de hallucinatie die volgt op de vlucht van de hoofdpersoon uit het huis). Dus:
Morgel spreekt Nederlands maar is parkwachter in Parijs? Men kan natuurlijk zeggen:
het is Parijs niet, alles is gehallucineerd dus waarom die stad niet? Maar dan wordt
normalisering bij voorbaat opgegeven. En wat ik hier probeer is juist, te normaliseren
zolang als dat gaat.
Toch geloof ik niet dat wij een onverklaarbare breuk hoeven aan te nemen, doordat
op een niet aanwijsbaar punt het verhaal van Holland naar Parijs zwenkt. Waarom
zou een schrijver gebonden zijn aan bestaande decors? Hamelink kan heel goed een
stad getekend hebben die iets parijserigs heeft en waar hollands gesproken wordt.
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Wie dit afwijken van de werkelijkheid niet aanvaarden kan, zal de keten B-D-F-H
moeten laten schieten en een andere moeten zien op te stellen. Voor mij is het bezwaar
niet onoverkomelijk al vind ik wel dat een schrijver hoog spel speelt met associatieve
dwaallichten in een verhaal waar juist zoveel gevraagd wordt van het
associatie-vermogen van de lezer.
Voorlopig neem ik dus aan, dat het Morgel-verhaal recht op het slot af loopt. Ik
noem het daarom het hoofdverhaal, of verhaal 1. De andere twee zijn: het recente
verleden, de gebeurtenissen met de vrouw die wegloopt (verhaal 2), en de kindertijd
(verhaal 3). Verhaal 2 beslaat de fragmenten E en G, verhaal 3 wordt verteld in A
en C. Voor die lezers die een beeldroman hebben laten liggen om dit opstel te
genieten, breng ik de zaak even in schema:

Op de benedenlijn staan de passages aangegeven, van A tot H, en dan als één geheel
H t/m M. De cijfers hebben betrekking op de paginering zoals die in het boek is. Op
de rechtstandige as zijn de drie verhalen afgezet, bovenaan het heden (verhaal 1),
daaronder het recente verleden (2), daaronder het verre verleden (3).
Een conclusie uit dit schema die in het oog springt: verhaal 1 is het enige dat
regelmatig, de hele novelle door, verteld wordt. Het beslaat nl. alle even fragmenten.
Ook hierom mag men het al het hoofdverhaal noemen. Een kleine controle om te
kijken of dit schema, zover als het gaat, juist is: in verhaal 1 mag verwezen worden
naar de beide andere, maar in 2 alleen naar 3, en in 3 nergens naar (althans wat de
feitelijke gebeurtenissen aangaat; parallellie mag voorkomen). Dit klopt allemaal.
Belangrijker dan de vraag of het schema de verhouding van de drie verhaal-lijnen
adequaat weergeeft, is die of er aanwijzingen in te vinden zijn voor een verdere
analyse. Kan bijvoorbeeld de chronologie nog verder
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naar het verleden doorgetrokken worden dan de ontmoeting met Morgel in het park?
Oftewel, kan er een fragment van een van de andere twee verhalen gevonden worden
dat direct voorafgaat aan en aankoppelt bij fragment B? Een eventuele aansluiting
zou te vinden moeten zijn in verhaal 2, en wel in fragment G, waarin de verhouding
met de vrouw eindigt.
Hoe loopt deze passage af? Met een hond die aan de deur van de hotelkamer krabt,
waar de ik met de vrouw geleefd heeft en nu alleen is achtergebleven. Zou het zó
kunnen zijn: deze hond heeft te maken met de parkwachter Morgel, die daarna (in
de eigenlijke chronologie, want in het verhaal is de volgorde volkomen anders) door
de ik gevonden wordt? Het lijkt aantrekkelijk omdat daarmee verhaal 2 ook onder
de pannen, is, en de reeks E-G-B-D-F-H opgesteld zou kunnen worden. Het geheel
gaat dan op een gewoon verhaal lijken waarvan alleen de volgorde grondig in de war
geschopt is.
Op het eerste oog lijkt deze gedachtegang aantrekkelijk. Een van de honden zijn
we tenminste kwijt omdat hij identiek met een andere blijkt te zijn. En er zijn nog
meer aanknopingspunten tussen de fragmenten G en B dan de genoemde: de
taxichauffeur die de vrouw komt weghalen van de hoofdpersoon, heeft iets van
Morgel weg (met zijn gerochel en gehoest). Verder wordt het duidelijk wat die Morgel
precies weet en de ik zo graag zou willen weten: waar is de vrouw te vinden? Door
allerlei trekjes wordt Morgel geïdentificeerd met het ‘beest’ uit de verhalen van de
vrouw. Het adres dat de ik zoekt (‘een hotel dat moet zijn afgebroken, dat in puin is
weggehaald’) is dat van de plaats waar hij met de vrouw samenwoonde.
Maar daar komen de kinken in onze keurige kabel. Niets wijst er op dat dàt hotel
tegen de vlakte gaat. Het laatste dat we ervan zien is, dat de hoofdpersoon op een
bed ligt, als de hond aan de deur krabt. Is dan misschien die hotelkamer de plaats
waar de hond doodgeslagen wordt? Daar kan best puin van gekomen zijn. Maar die
theorie is bewijsbaar onjuist. De hond wordt immers naar de kamer van de hospita
meegenomen en later mishandeld en nog later gedood. Die aansluitingen zijn
onmiskenbaar.
Wanneer wij de keten al te logisch aaneen willen smeden, komen wij blijkbaar
met ons ene been in de ene ruimte te staan, met ons andere in de andere. En dat komt
niet alleen doordat wij de opmerking over het vernietigde hotel hebben proberen
onder te brengen. Zelfs als wij die passage als een onbegrijpelijke duisterheid met
rust laten, stuiten wij op
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moeilijkheden, bij de theorie dat E + G één reeks vormt met B + D + F + H etc. Het
is bijvoorbeeld niet na te gaan wanneer Morgel op het toneel verschijnt. Ná het
weggaan van de vrouw? (Maar wat heeft dan die hond aan de deur te krabben?) Of
soms ergens ervóór? Dan zou het zijn hond kunnen zijn, die bij de ik thuis komt
omdat hij er al eerder geweest is, en die bij die gelegenheid al zonderling reageerde.
Zo zonderling dat de lezer op een explicatie zit te wachten. Maar in dat geval wordt
het weer ondoenlijk, de passage over de vrouw een plaats te geven in het tijdsverloop.
De aansluiting van G op B laat zich dus niet op soepele wijze tot stand brengen.
Wij hebben een punt bereikt waar verder gaan groter chaos veroorzaakt dan blijven
staan. En dit komt ongetwijfeld doordat wij niet weten wat er echt, en wat alleen in
de beleving van de hoofdpersoon gebeurd is. Als wij de schakels toch ineen proberen
te passen, zijn er teveel aansluitingen tegelijkertijd of juist weer geen enkele.
En verhaal 3, is dat te koppelen aan 1? Ook niet. Wel kan men zeggen dat elementen
van 3 een grote rol spelen in de gebeurtenissen van 1, maar wij weten niet eens of
dat echt gebeurde zaken zijn dan wel valse herinneringen. Kan, tenslotte, 3 aan 2
vastgemaakt worden, zij het met een sprong in de tijd? Volgens de ik wel: Na de
aanranding (voor of na de al dan niet gebeurde begrafenis, dat staat niet vast), spreekt
hij met Regi af, te vluchten, en in zijn latere gesprekken met de vrouw van verhaal
2 zinspeelt hij voortdurend op die gemeenschappelijke vlucht, zoals hij haar ook
koppig ‘Regi’ blijft noemen. Maar zijn tegenspeelster gooit roet in het eten door de
naam af te wijzen, en alles verhaal en kinderspel te noemen, en van ‘verwardheid’
bij de ik te spreken.
Kortom, de drie verhalen zijn zowat aan elkaar te breien, maar hoe men het ook
aanpakt, er blijven gaten vallen. Nooit klopt alles helemaal. Wij hebben te weinig
gegevens om over de ‘werkelijkheid’ te oordelen, en die te scheiden van de fantasie.
Ieder element is werkelijk en onwerkelijk tegelijk, oefent invloed uit op andere
onderdelen maar is niet te verzoenen met weer andere. Van geen enkel fragment laat
zich zonder reverve zeggen: dit is echt gebeurd. Wanneer men bv. verhaal 2 als
objectieve realiteit zou beschouwen (het komt er voor in aanmerking), kan men zó
normaliseren: De ik heeft valse herinneringen, die de vrouw op den duur gaat
tegenspreken. Zij is niet met hem gevlucht, en de begrafenis heeft ook nooit plaats
gehad (als spel dus); zij is namelijk Regi niet. Nadat zij de ik verlaten heeft, verwildert
diens geest helemaal en hij valt terug in een regressieve hallucinatie waarin alle
elementen uit de
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werkelijkheid, traumatische jeugdervaringen zogoed als de verhouding met de vrouw,
samenkomen. Een andere weg om eenheid te scheppen in zijn innerlijk bestaan staat
niet meer voor hem open.
Het klinkt weer fraai, en de krabbelende hond als begin van de hallucinatie (het
beest hoeft dus niet eens echt te bestaan) is aanvaardbaar. Daarna volgt de slachtpartij
enzovoort. Mis. Die hond bevindt zich zeker in een ander huis, en het hele
Morgel-verhaal komt op ditzelfde punt uit. Er zouden dus twee verhaallijnen
samenkomen. Dat zou nog kunnen, maar wanneer gebeurt het een, wanneer het
ander? In geen van beide is de tijd uitgespaard waarin het andere kan plaats vinden!
Een laatste normaliseringspoging: het Morgel-verhaal is de werkelijkheid, die
uitloopt in een hallucinatie, waartoe de ervaringen met de vrouw behoren, terwijl de
begrafenis en de verkrachtingspoging erin passen als gedeeltelijk verschoven
jeugdherinneringen. Alweer: het lijkt te kunnen, de traumatiserende werking van de
meegemaakte aanranding krijgt er bijvoorbeeld een overtuigende plaats in, maar
waar blijven wij nu met verhaal 2? Dat mag dan louter hallucinatie zijn, namelijk de
opvulling van een niet voltooide werkelijkheid (de vlucht), maar zelfs een hallucinatie
moet in het tijdsschema ingepast kunnen worden. Bovendien, het zou een corpus
alienum in het verhaal zijn, en dat is wel het laatste wat wij bij een analyse mogen
veronderstellen.
De conclusie is onvermijdelijk: iedere keer als wij denken dat we een weg gevonden
hebben om van het ene verhaal naar het andere te komen, worden wij er in een tunnel
onderdoor of langs een viaduct overheen gestuurd. Alle wegen behoren tot hetzelfde
net, maar zij zijn niet op aanwijsbare plaatsen met elkaar verbonden. Anders gezegd:
De relatie tussen de fragmenten is zelden logisch of chronologisch, zij is primair
ondergronds. Vandaar de rol die gelijkvormige gebeurtenissen spelen: zij binden alle
brokstukken samen tot elementen van één ervaringswereld, die de lezer alleen passief
ondergaan kan. Hij moet meeleven in de eenmanswerkelijkheid van de ik, wil hij
niet met zijn hoofd tegen muren lopen waarvan hij niet eens zeker weet of zij er wel
staan. Om zelf zijn verstand niet kwijt te raken, moet hij het spel van de gek
meespelen.
Een magere conclusie, na zoveel logisch geredeneer. Het lijkt op de theorie van
al die lieden die iets tegen het analyseren van litteratuur hebben: je moet ondergaan
en niet uiteenrafelen! Daar maak je het maar mee kapot!
Het lijkt er op, maar het is niet helemaal hetzelfde. Ik beweer namelijk niet dat
men moet ondergaan in plaats van ontleden, maar nadat men
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met een logische analyse zo ver gekomen is als het verhaal toelaat. Wie een stuk
litteratuur leest, doet dat bewust, en met alle middelen die hem ter beschikking staan;
wij zijn nu eenmaal uit de boom gekomen.
Ik wil nog verder gaan, en stellen dat ik niet begrijp hoe men bijvoorbeeld de
poëzie van Lucebert of Claus kan lezen zonder er met rationele middelen in
doorgedrongen te zijn, tot op het punt waar de twee- of meer-duidigheid van de
woorden is blootgelegd. Nu in het proza hetzelfde aan het gebeuren is als vijftien
jaar geleden in de poëzie, namelijk dat een enkelvoudige verklaring niet meer mogelijk
is omdat één woord of een groep van woorden meer dan één betekenis heeft, naar
meer dan één werkelijkheid verwijst, zonder dat er een hiërarchie van echt-niet echt
aan te brengen is, nu lijkt de analyse me de enige efficiënte benadering ervan. Een
analyse dus, die zich niet per se richt op enkelvoudige interpretatie, op een ‘oplossing’,
want dat zou de veel-voudigheid van het werk geweld aandoen en één aspect isoleren
ten koste van de andere. Maar een analyse die alle logische middelen te baat neemt
om de a-logische kern te vinden. Die de tekst intakt laat.
Wanneer Hamelink een novelle schrijft waarin twee dingen die elkaar logisch
tegenspreken tegelijk waar, want aanwezig, zijn (en dat is bijvoorbeeld het geval
met de vlucht en de begrafenis in de herinnering van de ik), dan kan een analyse het
karakter van die a-logische werkelijkheid bepalen. Daarin lijkt dit verhaal op de tekst
van een mysticus, een egyptisch dodenboek, het protocol van een LSD behandeling
of de mededelingen van een schizofreen, al blijft het ‘litteratuur’, d.w.z. een categorie
met eigen wetten.
Wie wil begrijpen wat er omgaat in een dergelijk verslag van een
eenmanswerkelijkheid, zal zich moeten identificeren met degeen die het verslag doet.
En dat is pas mogelijk als hij zich in het doolhof heeft laten vangen, anders gezegd:
als hij met alle middelen geprobeerd heeft om er uit te ontsnappen.
Om de beschuldiging van moedwillige mystificatie te ontlopen, geef ik tenslotte een
samenvatting van wat er voor mij in dit verhaal gebeurt. Daarbij komt dan duidelijk
uit waar ik verdere interpretatie achterwege wil laten omdat daardoor van twee
gelijkwaardige mogelijkheden één geëlimineerd zou worden. Anderen zullen verder
willen gaan.
Grafbeeld in ontijd is het verhaal van een hallucinatie, voorafgegaan door
herinneringsflarden uit verschillende perioden van het bestaan van de hoofdfiguur
(de ik) die alles beleeft en dus tevens uit de voegen licht.
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Ook van zijn vroegere ervaringen is niet na te gaan wat ‘werkelijkheid’ en wat
‘hallucinatie’ of ‘verschoven herinnering’ is. Waarschijnlijk is de grote chaos
begonnen toen een vrouw hem in de steek liet, die hij identificeerde met een
jeugd-vriendinnetje. De laatste heeft hij zien aanranden. Misschien heeft hij haar
daarna begraven maar waarschijnlijk is dat niet. Eerder mag men aannemen dat dit
een valse herinnering is, een eerste poging om de aanranding door toedekken
‘ongedaan te maken’. Deze herinnering wordt gestimuleerd door de verhalen van de
parkwachter Morgel, die hem vertelt over soortgelijke voorvallen met kleine meisjes,
en over een gevonden lijkje. Morgel zal hem op het spoor kunnen helpen dat hij
zoekt en dat door het weggaan van de vrouw is doodgelopen. De parkwachter ‘weet
dingen’, over aanranding van kleine meisjes maar ook over een adres dat de
hoofdfiguur moet kennen (is dat het adres van de vrouw die teruggegaan is naar ‘het
beest’ dat haar achtervolgt? Mogelijk, maar zeker is het niet).
Ook deze weg wordt echter versperd. Morgel sterft, en de hoofdfiguur neemt diens
hond is huis, de hond die ook in verband staat met zijn al dan niet gefantaseerde
jeugdervaringen. Het dier wordt gedood, als remplaçant van de schuldige die Morgel
blijkbaar was. Dan begint de hallucinatie zelf, die rechtstreeks en van binnen uit
verteld wordt. Na ontsnapt te zijn aan ‘de mannen’ (politie? verplegers? de
stimulansen uit de werkelijkheid zijn niet meer te isoleren binnen de hallucinatie),
komt de ik in een groot geel gebouw dat aan het Louvre doet denken. Daar gaat hij
tussen de beelden staan. Er is een man met een fototoestel. De verdwenen vrouw,
nu weer Regi genoemd zonder dat zij protesteert, neemt haar plaats in de hallucinatie
in; zij liggen naast elkaar op een bed; waar dat gebeurt is niet duidelijk. Ook weet
men niet hoe deze flits past in de hallucinatie; misschien moet men het zelfs zien als
gebeurd vóórdat de vrouw wegging, als een flashback tijdens de hallucinatie waarin
allerlei elementen uit fantasie en werkelijkheid samenvloeien. De ‘man’ die in deze
scène sprekend ingevoerd wordt, is misschien een psychiater, maar waar die zo
plotseling vandaan zou komen is niet na te gaan.
Tenslotte gaat de hoofdfiguur op een beeld liggen dat met het begraven meisje
geïdentificeerd wordt, en in het steen gaat hij ten onder: een ondergang die tegelijk
een geboorte is, als van iemand die bevrijd wordt uit de onduldbare benauwenis van
een bestaan waar hij de weg niet meer in vinden kan.
Waarvoor vluchtte hij, wat moest hij vinden, in deze hallucinatie die hem
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geboren doet worden’? Waarschijnlijk is deze vlucht in de privé-werkelijkheid de
laatste mogelijkheid om de aanranding ongedaan te maken, of de begrafenis als die
werkelijk heeft gevonden (en in het laatste geval kan men er nog aan toevoegen: of
allebei, want het meisje kan gedood en begraven zijn, om de aanranding, de
‘aanraking’ ongedaan te maken, al lijkt dat me wel erg kras). De hallucinatie is dus
de werkelijkheid die geschapen wordt omdat in de bestaande realiteit alle deuren
gesloten zijn. Er is inderdaad een direct verband tussen de jeugdscènes en het slot.
Het ‘aarden beeld’ waarmee het begraven meisje vergeleken wordt, echoot duidelijk
in het ‘beeld van zandsteen’. Een beslissende aanwijzing is vooral het antwoord dat
op zinnen als: ‘het mag niet gebeurd zijn. Niemand mag haar aangeraakt hebben’,
in de slotpassage gegeven wordt: ‘geen man, geen vrouw. Een pop’ (is het grafbeeld),
en: ‘een non’, dat wil zeggen een niet-aangeraakte. ‘Geen zoden, geen zand’, - dat
verwijst weer duidelijk naar de begrafenis, die, als het geen werkelijkheid was, toch
in ieder geval de valse herinnering geacht mag worden waarmee een traumatisch
gebeurtenis toegedekt werd.
Psychologisch is, hoe dan ook, de begrafenisscène het uitgangspunt van alle
ervaringen die voor de ik het karakter van werkelijkheid hebben. De plaatsing ervan
aan het begin van de novelle is dus even verantwoord, als de afsluiting met de
‘geboorte’. De titel Grafbeeld in ontijd is voortreffelijk: ‘grafbeeld’ wijst naar het
aspect dat de twee beslissende scènes, die aan de uiteinden van het verhaal staan,
aan elkaar verbindt, maar dat contact is alleen buiten de tijd mogelijk.
Andere verbindingslijnen, als bijvoorbeeld weerkerende beelden (een hond die
aan een deur krabt, een zieke oude man, de kleuren van herfst), kunnen gezien worden
als visuele middelen waarmee aan de oppervlakte zaken met elkaar in relatie gebracht
worden, die rationeel misschien niets met elkaar te maken hebben. Het sterk visuele
karakter van het hele verhaal kan trouwens gezien worden als het noodzakelijke
tegenwicht van de verwarring die ontstaat door de weergave van een
eenmans-werkelijkheid. ‘Het gebeurt, want het wordt gezien.’ Een andere
werkelijkheid dan de waargenomene is er niet, voor het hoofdpersoon evenmin als
voor de lezer.
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Cul de Lampe
Ov

Nog twee vragen over Grafbeeld in ontijd. In de laatste regel, weet je: die
geboorte-passage, daar staat het woord vis met een hoofdletter. Dat is geen drukfout
neem ik aan. Wat is daarvan de bedoeling, of kun je dat niet achterhalen?
Ham

Dat is inderdaad opvallend, over het algemeen ben ik bijzonder terughoudend met
het gebruik van hoofdletters. Ik denk, die V suggereert een geweldige openheid, doet
bijvoorbeeld denken aan de wig van vriesganzen. Die plegen te vliegen in een
v-formatie, waarbij voor mij niet de punt het belangrijke moment is, dus de richting
die ze uitvliegen, maar dat wat ze achter zich laten. En ik denk dat verder die V
verband houdt met de beginletter van het woord ‘vagina’, dus openheid.
Ov

Nu nog dit. Er zit iets ‘egyptisch’ in sommige van je verhalen. Dat slot van Grafbeeld
bijvoorbeeld, en woorden als schallebijter. Wist je dat dat mt scarabee samenhangt?
Ham

Nee, dat wist ik niet. Het is wel gek, want ik vind scarabeeën heel boeiende dingen.
Ik had vroeger een boek waarin afbeeldingen ervan stonden. En verder, die letters
A.E.E.P.A. op de handdoek van de vrouw in Door een vlies van slaap en tranen, dat
komt van Ankh-En-Es-Pa-Aten, de zuster van Tut-Ankh-Amon.
Ov

Ik had me al afgevraagd of er iets mee bedoeld werd maar geconcludeerd dat ik er
niet achter kon komen wat dan wel.
Ham

Er is altijd een reden, maar wat er precies aangegeven wordt, dat weet ik zelf ook
vaak niet. Het is meer zo dat ik altijd aan iets bestaands moet denken. Dat lange getal
aan het einds van Grafbeeld in ontijd, dat is mijn legernummer, een beetje door elkaar
gegooid, maar de cijfers zijn in ieder geval dezelfde. Ik schrijf niets zomaar op.
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What's in a title?*
C.W. van de Watering
Wat zegt een titel? In concreto: wat is een geverfde ruiter? Is het iemand
‘die als “ruiter” - zij het langzamerhand wat geciviliseerd en bijgeverfd dè vijand blijft van de vredige, statische, landelijke gemeenschap waar hij
doorheen stuift’,
zoals Th. Govaert vertelt in Het Geclausuleerde Beest (Hilversum/Antwerpen 1962,
pag. 206)?
Of - een beetje anders -: ‘de geverfde, vermomde, afreagerende Pegasusruiter’
(M. Rutten in De Vlaamse Gids 1962, pag. 790)?
Ik geloof er niets van. Een vermomde ruiter is een vermomde ruiter, en een
geciviliseerde is een geciviliseerde; geen van beiden is geverfd. Een ruiter in de
gewone, in de gegeven citaten gebezigde betekenis van ‘berijder van een paard’ kan
in levende lijve niet geverfd zijn; ook niet bijgeverfd.
De genoemde auteurs hebben waarschijnlijk hìerom deze onmogelijkheid aanvaard,
omdat n e r g e n s i n d e g e h e l e b u n d e l o o k m a a r e n i g ( a n d e r )
h o u v a s t gegeven wordt voor welke interpretatie dan ook van de titel. Daarmee is
in weinig woorden veel gezegd. Om de juistheid van mijn stelling aan te tonen laat
ik de hoofdmomenten uit het onderzoek dat tot deze stelling heeft geleid, hier volgen.
De onderhavige bundel bestaat uit vier afdelingen die ieder een eigen titel en een
eigen motto hebben. Geen van de ondertitels (Dubbel Krijt, Reportage, Zij,
Gelegenheden) vertoont enig verband met de hoofdtitel; met de motto's is dat evenmin
het geval. Verder vindt men noch bij de reeksen onder een verzameltitel, noch bij
de zelfstandige gedichten een zogenaamd titelgedicht. Dit is de eerste aanleiding om
verder te zoeken. Is er in de gedichten iets te vinden?
Hoewel ik hierboven reeds als mijn mening heb gegeven dat een paard-

*

Hugo Claus: Een Geverfde Ruiter. Gedichten. Amsterdam/Antwerpen 1961.
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berijder in de gewone betekenis van het woord niet in aanmerking komt om geverfd
te zijn, wil ik voor de volledigheid toch eerst van die betekenis uitgaan.
Het woord ruiter komt nog eenmaal, in het meervoud, in de bundel voor, nl. op
pag. 70, in gedicht 10 van de reeks Zij, waarvan ik de twee beginstrofen overschrijf:
In het onzalig koren
nagel ik haar aan het zand.
Horzels en kinderen (valken en ruiters)
vliegen zich vast in ons splitsend
vruchteloos karkas.

De passage, die zonder verdere analyse en zelfs ondanks de onduidelijkheid van
sommige details gekarakteriseerd kan worden als een paringsscène (zie ook J.
Weisgerber, De poëzie van Hugo Claus, in Tijdschrift van de Vrije Universiteit van
Brussel, 5e jrg. 1962/63, nr. 2, pag. 128-129), geeft weinig houvast voor de betekenis
van ruiters. De verhouding van de tussen haakjes geplaatste woorden tot de daaraan
voorafgaande is mij niet helemaal duidelijk (bijstellingen met een vergrotingseffekt?)
en daarom zou ik een interpretatie in de zin van ‘paardberijders’ niet kunnen
weerleggen. Andere mogelijkheden zijn echter niet uitgesloten. Vooruitlopend op
een volgend onderdeel van dit verslag moet ik hier al wijzen op mogelijke andere
betekenissen van het woord ruiter. Twee daarvan komen hier in aanmerking, nl.
‘naam van een steltpotig vogelgeslacht, Tringa’ (waarover straks meer) en de de
vooral Zuidnederlandse betekenis ‘meikever’. In verband met de landelijke omgeving
en met horzels, valken, vliegen (en de eenden die even verder in het gedicht opvliegen)
is voor elk van deze betekenissen méer te zeggen dan voor ‘paardberijders’. Hoewel,
ook kinderen vliegen niet.
Maar zelfs als men het bij ‘paardberijders’ wil houden, dan nog is er geen enkele
aanleiding om verband te leggen met een geverfde ruiter.
Naast deze ruiters (éen keer, meervoud) komen in de bundel verscheidene paarden
en met paarden in verband staande woorden of passages voor. Laat ik meteen zeggen
dat ik geen van die plaatsen in enig zinvol verband heb kunnen brengen met de titel.
Als ik alle paardehoeven, gehinnik, het molenpaard, draven en galopperen, zonder
onderscheid
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te maken tussen beeld en verbeelde, dus de woorden nemend zoals ze er staan, voor
het gemak even bij elkaar optel, dan kom ik tot een aantal van ongeveer twintig
plaatsen. (Ongeveer, omdat losse woorden en situaties nu eenmaal niet exact bij
elkaar gesteld kunnen worden.) Dat lijkt erg veel, maar is het bij nader inzien niet.
Want ten eerste bevat de bundel niet minder dan 140 (!) andere diernamen (waarin
dus niet verdisconteerd zijn de woorden die hun ledematen, verrichtingen enz.
aanduiden, wat bij het paard hierboven wèl is gedaan), en vervolgens is van een groot
deel van die twintig onomstotelijk te bewijzen dat ze met een ruiter weinig of niets
van doen hebben.
Zo is bij voorbeeld het slaan van paardehoeven op pag. 10 een geluid dat samen
met het bellen van brandweerwagens en geschreeuw, van buiten doordringt in dit
huis dat de stilste woning is. Elders (pag. 39) betreft het een molenpaard dat op een
ingewikkelde manier in een meervoudige vergelijking is opgenomen, en waarmee
bovendien de ‘ik’ van het gedicht zichzelf identificeert: ik trappel in mijn molen
zodat het al heel moeilijk is, hier nog een ruiter bij te denken. Op weer een andere
plaats (pag. 61) zijn de bles en de schimmel en willekeurige paarden beelden voor
(mijn herinnering aan) ons.
Na aftrek van deze en soortgelijke gevallen blijven drie plaatsen over, waar iets
als ‘het berijden van een paard’ een rol speelt in het gedicht (pag. 33, 85 en - misschien
- 86). Het woord ruiter wordt daar niet genoemd en voorzover men dat er toch bij
wil denken, geldt pas voor déze drie gevallen mijn bovengegeven mening dat een
gewone ruiter niet geverfd kan zijn. Op de betreffende plaatsen is trouwens niets te
vinden dat ook maar enigszins met kleur of verf te maken heeft.
Eén paard-plaats wil ik nog afzonderlijk toelichten, mede omdat de eerder
geciteerde M. Rutten deze plaats in één adem noemt met zijn parafrase van de titel
en tussen beide dus kennelijk een verband ziet. Iets uitgebreider luidt namelijk de
passage bij Rutten: ‘Hugo Claus, de dichter van “het paard in de aders”, van de
geverfde, vermomde, afreagerende Pegasusruiter’ (De Vlaamse Gids 1962, nr. 12,
pag. 790). Even verder (ibid. 798) acht Rutten dit paard zelfs in staat ‘te hinniken,
en wellicht te steigeren’.
Het betreffende paard komt uit het eennalaatste gedicht van de bundel (pag. 94),
getiteld Die Avond. De beginstrofen luiden:
Is dit een avond voor de slaappaver,
voor de nachtwind, voor het paard in de aders?
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Voor de mannelijke plant, die van het koord
of de vrouwelijke, die van het slijm en de melk?
Beiden zijn tijd op een veldbed,
een lachend martelrek.

Voor de betekenis van dit paard in de aders diende de slaappapaver mij als
richtingwijzer. Zoals veel sociale groeperingen bezigen drug-addicts uit de sfeer van
de beat generation groeptaal-woorden. Zo plegen zij heroïne aan te duiden met de
beginletter van dat woord, H, en met de uitbreiding van die letter tot een ander woord,
nl. Horse. Heroïne onderscheidt zich van veel andere drugs, doordat het in de aders
wordt ingespoten! Ik zou zelf nog aan die interpretatie kunnen twijfelen, als deze
omschrijving niet omgeven was door namen en omschrijvingen van andere narcotica.
Voor de nachtwind heb ik helaas nog geen definitieve oplossing kunnen vinden,
maar de slaappapaver is de Papaver somniferum, waaruit de opium wordt gewonnen,
en in de tweede strofe treffen we marihuana aan, afkomstig van de plant die ook
touw (= koord) levert. De details (mannelijke en andere omschrijvingen) kan ik hier
niet behandelen, maar ter ondersteuning van mijn interpretatie wijs ik er nog op, dat
de hele verdere inhoud van het gedicht een bijna klinisch verslag is van symptomen
en reacties bij de verdoofde, met de weergave van een euforie op de koop toe. De
daar gestelde vraag Wat is een hot? wordt beantwoord door Lawrence Lipton in het
glossary van zijn The Holy Barbarians (London 1960, pag. 317): ‘HOT = Said of
anything that sends you, whether a hot lick (jazz) or a hot chick - unless you're a cool
cat’.
Het woord ruiter heeft een aantal andere betekenissen, die ik hier kort moet
behandelen, omdat sommige ervan mij voor kortere of langere tijd hebben
beziggehouden en het daarom niet uitgesloten is, dat anderen in éen daarvan een
mogelijke verklaring voor de titel zien.
Genoemd is al de ‘naam van een steltpotig vogelgeslacht, Tringa’. Tegenover het
feit dat ook op een vogel geverfd-zijn niet zonder meer kan worden toegepast, staat,
dat verscheidene variëteiten van dit geslacht met een kleurnaam worden aangeduid;
zo is er een grijze ruiter, een geelpootruiter, een groenpootruiter en een zwarte ruiter.
Reden om in die richting even door te zoeken. Maar hoewel het begin van de reeks
Op een eiland (pag. 19 en vlgg.) aanvankelijk aan een vogelsituatie kan doen denken,
komt men met deze betekenis niet verder.
Wèl voor het attribuut geverfd komen in aanmerking de betekenissen:
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1

bazig vrouwspersoon. (Alleen om aan te
geven welke vorm dat geverfd-zijn zou
kunnen hebben, citeer ik uit De
Verwondering
(Am-Amsterdam/Antwerpen 1962, pag.
230): ‘Sandra, met de haren die geverfd
zijn, ook onder de oksels, ook tussen de
liezen. Als je ze wast, worden ze spierwit.
De paarse oogen van je moeder (die in
het huis Almout zong) heb je ook, men
krijgt die kleur door injekties. De iris van
de albino wordt paars.’);

2

Spaanse of Friese ruiter, boom of balk
van een paar meter lengte, al of niet van
prikkeldraad voorzien, aan de uiteinden
rustend op kruishouten, ter afsluiting en
verdediging van doorgangen. (Beschouwt
Claus zijn poëzie als verdedigingsmiddel
om toegangen - tot wat? - af te sluiten?
Ze is er ontoegankelijk genoeg voor.);

3

rek waarop veldgewassen worden
gedroogd, opper. (geen aansluitingen);

4

lat of plank over de noklijn van een
dakbeschot. Bij deze en de volgende
betekenis is er een aanknopingspunt met
het woord makelaar, dat driemaal (pag.
33, 34 en 95) in de bundel voorkomt. Dit
woord heeft een betekenis die nagenoeg
gelijk is aan die van ruiter (4): stuk hout
in de top van een dakkap aangebracht en
dienend tot verenigingspunt van nok,
spruiten en hoekkepers. Maar driemaal
wijst de kontekst in de richting van de
andere betekenis: tussenpersoon, (met Zuidn. - ongunstige bijbetekenis:)
afzetter, bedrieger. Alleen in het derde
geval (pag. 95) pleit de toevoeging
krakende een beetje voor de
eerstgenoemde betekenis;

5

dakruiter, bouwseltje op de nok van een
dak (= makelaar: houten spits boven aan
de top van puntgevels; zie evenwel
boven.).
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Ik herhaal, nu bij wijze van conclusie, de stelling dat nergens in de onderhavige
bundel enig houvast wordt gegeven voor welke interpretatie van de titel dan ook.
Een negatief resutaat is ook een resultaat.
Gelukkig hoeft het hier niet bij te blijven. Ik heb voor de betekenis van de titel
nog een suggestie voor een mogelijke oplossing (voorzichtiger kan het al niet), die
mij belangrijker lijkt dan alle gezochte en ongezochte onmogelijkheden in het
voorgaande. Maar om die suggestie enigszins aannemelijk te maken, moet ik eerst
wijzen op een algemener verschijnsel in het werk van Claus. Het verschijnsel waarop
ik doel, is het feit dat zich in het werk van deze schrijver zeer veel en veelsoortige
correspondenties voordoen tussen de diverse ‘produkten’. Het zou te
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veel pagina's druks vergen, dit verschijnsel in volle omvang en met alle theoretische
premissen en consequenties te behandelen. Ik moet me tot enkele, niet te ingewikkelde
voorbeelden beperken.
I a. De directe aanleiding tot het conflict tussen Edward Missiaen en zijn vrouw
Elena in het toneelstuk De dans van de reiger (Amsterdam/Antwerpen 1962) is het
overspel door de laatste gepleegd op een gemaskerd bal in het casino te
Blankenberghe, het Bal van de Witte Rat (o.c. pag. 17-20).
b. Startmotor voor de ontwikkelingen in de al genoemde roman De Verwondering
is een gebeurtenis op een gemaskerd bal in de Kursaal te Oostende, dat aanvankelijk
het Bal van het Wit Konijn heet (o.c. pag. 17, 18 en 21), maar vervolgens ook het
Bal van de Dode Rat (pag. 40), van de Dode Muis (pag 43), van de Rat (pag. 60) en
van de Witte Muis (pag. 153).
Deze op zich niet zo essentiële parallel zal ieder die deze werken niet al te lang
na elkaar gelezen heeft, zijn opgevallen. De situatie van de personen is weliswaar
verschillend (resp. echtgenoten en eerste ontmoeting), maar de parallel gaat toch
aanmerkelijk verder dan de naam van het bal. Onder andere zaken is de vermomming
van de bedrogenen (resp. Edward Missiaen en Ted Maertens) eender; de vrouwelijke
hoofdpersonen vertonen eveneens overeenkomsten, maar die te behandelen zou mij
te ver van het onderwerp wegvoeren. Claus zelf geeft nog een schakel als hij Edward
Missiaen in De dans op een verwonderd constaterende manier (regie-aanwijzing!)
laat zeggen:
‘Soms gaat een mens naar een gemaskerd feest. Hij zet een ander gezicht
op, waardoor hij moeilijk ademen kan. Zoals hij vervormen andere mensen
hun gezicht, hun stem en voor je het weet, staan daar anderen met anderen
te praten en is er niemand overgebleven van de mensen die de balzaal zijn
binnengekomen. Verwarring heerst alom. En blijft heersen. Weken later
nog.’ (o.c. pag. 18; cursivering van mij, V.d.W.)
II a. De vadsige koning spreekt in de tweede strofe van gedicht 4 uit de reeks van
die naam (Een Geverfde Ruiter, pag. 30) de volgende woorden:
(‘)Zeg: “Met geen vastere voet aan de aarde, op geen lossere schroeven
nu als toen ik in de wereld binnenrolde bij autogetoeter.”(’)
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b. Twee jaar na de bundel publiceert Claus in Randstad 5 (Lente 1963; LRP 63) het
33 pagina's tellende gedicht Het teken van de hamster. Daarin komt ‘autogetoeter
bij het ter wereld komen’ niet minder dan vier keer voor. Het betreft hier herinneringen
die de dichter overvallen bij een bezoek aan zijn geboortestad Brugge:
(o.c. pag. 10)
(...) de stad waar ik ter wereld kwam tussen autos,
Memlincs en messen.
(ibid. 13)
Brugge. Mijn moeder laat haar vrucht
- haar prooi - niet los. Men moet in haar zoeken.
De dokters aan haar bed vergelijken automerken
en mijn vader toetert aan het hek.
(ibid. 15)
Hier toeterde mijn vader in zijn wagen.
Uit haar verdoving opgeschrikt herkende mijn moeder
de schreeuwvogel
en liet mij los in de veeltakkige handen van de Verlosser.
(ibid. 27)
Of werd hij mijn vader hier in het hospitaal, die Griek,
toen mijn moeder het maanachtig balken
hoorde van zijn auto bij het hek?

Om moeilijkheden met redacteuren van dit blad te voorkomen, waag ik mij niet te
zeer in de theoretische implicaties van mijn handelwijze. Ik volsta met de opmerking
dat het mij geoorloofd lijkt, dergelijke correspondenties (voorlopig) constaterenderwijs
naast elkaar te plaatsen, en ik geef als mijn indruk dat een motief als in dit (en in het
volgende) geval een zekere symboolwaarde krijgt, of op zijn minst door de dichter
op die wijze wordt gehanteerd. (Waarschijnlijk ligt hier de grond van het verwijt dat
de laatste tijd nogal eens in kritieken opduikt en dat hierin bestaat, dat de beelden
die Claus gebruikt, ten dele symbolisch zijnde, vaak hun waarde ontlenen aan zeer
(of tè) particuliere interpretaties; in die zin spreekt V.W.D. Schenk in De Gids, 126e
jrg., sept. 1963, pag. 172, over De Verwondering.)
III a. Een Geverfde Ruiter, pag. 12 (gedicht 6 van de reeks Spreken) tweede strofe:
Weet je nog, de aardappelen brandden in het loof
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en hoe wij op blote voeten dansten en huiswaarts renden,
want toen was er nog een avondhuis
en een moeder vol boekweit en verhalen?)

b. De Zwarte Keizer (7e druk, Amsterdam 1962) pag. 130 (verhaal De Afbraak):
‘September. Het land bij ons (...) wordt nu leeggerooid. Waar de
aardappelen stonden is er nu een bruin en purper veld waarop vuren worden
aangelegd die knetteren en roken. Wij gooien er aardappelen in, de rose,
kleine aardappelen die de mannen voor ons laten liggen, en wij, - jongens
en meisjes in zwarte schorten, op naakte voeten - eten het dampend en
heet vlees tussen de zwartverkoolde korsten.’
c. Brandende velden en verbrande akkers komen minstens tweemaal voor in De
Oostakkerse gedichten (Amsterdam 1959, Lp 31, pag. 13 en 55). Minstens, want
waarschijnlijk mogen de vlammende weiden (ibid. pag. 16 en 18) er ook bijgerekend
worden.
Het aantal dergelijke gevallen kan tot zeker vijftig worden uitgebreid. In dit licht
moet ook mijn suggestie met betrekking tot Een Geverfde Ruiter worden gezien. Al
eerder zal de gedachte opgekomen zijn aan ‘een ruiter in verf, een geschilderde
ruiter’. Ik citeer uit het verhaal Het mes in de bundel De Zwarte Keizer - het citaat
moet uitvoerig zijn, omdat de uitvoerige beschrijving essentieel is voor de volledigheid
van het ‘portret’ -:
(pag. 107/108)
‘Thomas wilde de keuken in, want hij had honger, maar toen boven ineens
een deur toesloeg, liep hij vlug het rood salon in. Hij wist zich veilig hier.
(...) Boven de schoorsteen hing zijn vader. Thomas had hem gekend, zei
Mama, toen hij twee jaar oud was, maar hij wist van zijn vader alleen wat
Mama, Marthe, de dorpsmensen en vooral Toni's moeder over hem verteld
hadden. Toch kende hij zijn vader goed. Nu, in het donker, kende hij zelfs
elke vouw van de berenmantel, elke plooi van het jachtkostuum, de vergane
kleur van het gilet, de kleur van het witte hemd en van het blonde,
kortgeknipte haar. De neus
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was dik en sterk, het gladde voorhoofd was hoog. Hij had een kleine snor
gehad een tijd lang, zijn vader, en gewoonlijk droeg hij een pelsmuts, maar
niet op dit portret. Thomas was alleen met zijn vader, “buiten wachten de
beulen op mij”, ergens tussen de bossen buiten, achter het sanatorium,
tussen de varens en de duinen van het dreefje klonk, ver en donker en nabij
een noodbel. De vader hield nonchalant op de hoogte van de derde
mantelknoop een sigaret in de hand en hij glimlachte. Op het eerste gezicht,
en soms nog verrassend voor Thomas, was het een koud, onwillig lachtje,
alsof hij met tegenzin de schilder, of Mama, die bij de schilder stond, had
ingevolgd. Maar Thomas kende hem beter, boven de opgetrokken
mondhoeken en de lichtjes gezakte onderlip, die even een glimp van de
ondertanden bloot liet, glansde de blik van iemand, die over steppes,
woestijnen, velden, weiden kijkt, die paard rijdt door hoge grassen of in
bergen. Wie was hij? Wie was zijn vader? Zijn vader sliep nooit des nachts
en rookte drie pakken sigaretten per dag, zijn paard heette Light en 's
nachts lagen in de dorpen van de omtrek alle boeren wakker door het slaan
der lichte hoeven van Light op de kasseien, als hij, die zij Dolle Dries
noemden, door zijn landerijen reed. Zijn vader zat opgericht en recht in
het zadel tot de morgen, dat wist hij, alhoewel niemand hem ooit gezien
had des nachts, zij hoorden alleen de paarde-hoeven en het gehinnik.’
(pag. 117/118)
‘Om de neus van zijn vader had de schilder een okeren glans gelegd. De
wangen waren vol en hij was glad geschoren. De neus was dik en gaaf.
Toch had men er, een paar jaren voor zijn dood, een poliep weggebrand,
had Mama verteld.
“Papa”, zei Tomas, “waarom leven wij niet samen of zijn wij niet samen
dood? Wij zouden goede vrienden geweest zijn, als wij samen geleefd
hadden. Ik had je alles verteld wat er met mij gebeurde. Papa, ik heb gezien
hoe het is, gisteren en het maakt mij in de war. Ik heb Mama gezien in de
gang vanmorgen en ik heb haar loop nagekeken, die niet wiegt zoals die
van de meisjes in het dorp maar ingehouden, gekortwiekt is, zoals alles
wat zij doet. Was zij ook zo jong toen je nog leefde? Toni's moeder zegt
dat zij veel veranderd is. Waarom?” Zijn vader
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glimlachte, met de onrustige ogen van iemand die paard had willen rijden
door steppen, die in bossen en velden geweerschoten loste, op geen wild,
maar in de boomstammen, in de hagen, in de witte herfstlucht (een keer
op een koe en hij had dagenlang geweend, zei Toni's moeder) iemand die
verdwenen was van deze aarde, maar hier in de kamer stond, met een
grijnzende mond en onwil in de blik.’
Dit is in elk geval een geverfde ruiter.
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Tussentijdse balans
J. Kamerbeek Jr.
Polemieken ontaarden dikwijls in gekijf. Indien ik als direct betrokkene een oordeel
mag uitspreken, zou ik zeggen: de discussie die zich tussen d'Oliveira en mij heeft
ontsponnen, is tot nu toe voor die noodlottige evolutie bewaard gebleven. Men zegt
elkaar onder de bedrijven door enige hatelijkheden; een zeker ‘brr’ van d'Oliveira
komt harder aan dan sommige van zijn meer uitgesponnen redeneringen! Maar men
zou al bijzonder kleinzerig moeten zijn, om zich daardoor van de hoofdzaak te laten
afleiden en de reële kansen op - ik zeg niet een compromis, maar: - een werkelijk
akkoord te verwaarlozen. Dan moet zo mogelijk alles worden opgeruimd wat
misverstand zou kunnen geven.
Allereerst de kwestie van de polyinterpretabiliteit. Dienaangaande heb ik mijn
bedoelingen blijkbaar niet met alle gewenste duidelijkheid geformuleerd. Ik wilde
namelijk geenszins zeggen dat één woord op één plaats maar één betekenis zou
kunnen hebben. Polyvalentie is een der machtigste middelen die de dichter ten dienste
staan. Mijn bezwaar richt zich tegen hen die het doen voorkomen alsof de
meerduidigheid van de interpreet afhankelijk zou zijn. Het gedicht legt de polyvalentie
van zijn woorden aan de lezer op. De creativiteit van deze laatste bestaat in het op
het spoor komen van inherente betekenissen, niet in het erbij dichten van om zo te
zeggen adherente. Het woord ‘polyinterpretabiliteit’ geeft aanleiding tot deze
subjectivistische ketterij en zou daarom m.i. beter vermeden kunnen worden.
‘Maar hoe staat het dan met de optimale intonatie?’ zal mijn gesprekspartner
vragen. Je n'en sais rien, mon cher monsieur, zolang de taalkundigen ons niet een
sluitende theorie van de intonatie hebben geleverd. Ik ben ervan overtuigd dat er
voor elk gegeven gedicht een optimale intonatie bestaat (zoals ik ervan overtuigd
ben dat er voor elk gegeven stuk muziek een optimaal tempo bestaat). Maar deze
over-
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tuiging behoort tot de nederige sfeer der doxa en zal wellicht nog lang moeten wachten
voor ze, eventueel, tot de hemel van de episteme wordt toegelaten. Het is nu eenmaal
zo dat men, over poëzie sprekende, voorlopig genoegen moet nemen met een
gedeeltelijk zeer onvolkomen begripsapparaat. Laten we blij zijn met die gedeelten
die de toets der kritiek kunnen doorstaan! Ik heb een dankbaar gebruik gemaakt van
de woordtheorie van Reichling. Wat ik daaraan toevoegde over het circulair
betekenispatroon van sommige woorden, lijkt me tot nader order steekhoudend. Maar
blijkbaar is d'Oliveira nog niet overtuigd wat betreft de daardoor te bereiken identiteit
van signifiant en signifié. Ongelovig vraagt hij: ‘wanneer het woord “blauw”, blauw
gedrukt, het woord “cursief” cursief (...) gedrukt zou zijn, zou deze
vorm/inhoud-identiteit bereikt zijn?’ Inderdaad, maar niet met de middelen der taal,
en dus op een wijze die in poëticis niet telt.
Ook zijn parafrase van het slot van Grafschrift geeft hij in de vorm van een
sceptische vraag: ‘moet het dan zoiets zijn als: zijn naam vergaat, maar zijn gedicht
over zijn grafschrift blijft leven? Niet elke paradox overtuigt.’ Maar evenmin elke
ontkenning: er klinkt in dit zinnetje een aarzeling die ik gaarne naar de andere kant
zou laten omslaan. Welaan dan, de hier gegeven (maar ook afgewezen) parafrase
lijkt me volkomen juist. De reductie van het leven tot niets is de levensvoorwaarde
van het gedicht. Deze gedachtengang is in Bloem's gedicht a.h.w. door het oog van
een naald heen volgehouden en op onnavolgbare wijze gerealiseerd. Het samenspel
van de normale en van de positionele betekenis van ‘vult’ is daarbij beslissend - ik
kan het niet anders zien.
Nu verwijt d'Oliveira mij, dat ik toespelingen op het dichterschap wil lezen ‘in
delen van de tekst van een gedicht dat daartoe geen enkele of onvoldoende aanleiding
biedt’. Maar doet hij iets anders in zijn - bijzonder overtuigende - interpretatie van
Lucebert's Tiran in ruste? Hij schrijft daar:
‘Binnen deze grenzen is de lezer vrij tiran en ding op een andere laag te
identificeren. Mijn veronderstelling is, dat zij staan voor de dichter en wat hij onder
woorden probeert te brengen.’
Deze volkomen plausibele veronderstelling kan alleen door een gedachtensprong
bereikt worden. Maar als ìk het niet zonder zulk een sprong kan stellen, gelieft
d'Oliveira dat een zwakke schakel in het betoog te noemen. Wat komt er van de open
discussie als er met twee maten gemeten wordt?
Maar laat ik tot de hoofdzaak terugkeren. Toen ik mijn repliek schreef,
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had ik niet ten volle begrepen waar eigenlijk de schoen wrong. Ik ben dit gaan inzien
doordat d'Oliveira opnieuw insisteert dat ‘dit dal’ een ‘vergelijking’ is, nadat hij in
zijn eerste kritiek met nadruk had geponeerd: ‘Het is beeldspraak’. Nu wil het geval
dat ik het daar volkomen mee eens ben (alleen zou ik liever zeggen: ‘metafoor’, maar
dat is in deze samenhang een zaak van zeer ondergeschikt belang). Met de woorden
‘“Dit dal” is een dal’ heb ik bedoeld: de woordgroep ‘dit dal’ representeert een golfdal
in het verloop van de zinsmelodie. Dit impliceerde dan weer: welk een fraaie
overeenstemming van woordbetekenis en klankverloop is hier bereikt! Maar ik heb
nooit willen stellen dat ‘dit dal’ wèrkelijk een dal zou zijn (zoals d'Oliveira schijnt
te menen, wellicht naar analogie van ‘vult’ dat volgens mijn opvatting realiter een
vullende functie zou hebben). Ik begrijp ook niet ten volle hoe dit misverstand in de
wereld heeft kunnen komen, nadat ik uitdrukkelijk had verklaard dat voor mijn gevoel
‘dit dal’ ‘mijn lichaam’ moest betekenen. Aan de andere kant kan ik mij levendig
voorstellen dat d'Oliveira, eenmaal op dit verkeerde spoor geraakt, aan iemand die
zulke enormiteiten als dal = dal verkondigde, het krediet opzegde. Naar mijn mening
is zijn hele verdere lectuur van mijn eerste artikel door het illic et tunc ontstane
wantrouwen gekleurd. Ik vertrouw dat een tweede lezing, na opheldering van dit
misverstand, positiever resultaten zal opleveren.
Een belemmering zou daarbij alleen kunnen vormen een zekere neiging tot denken
volgens een vriend/vijand-schema, die ik bij d'Oliveira meen te bespeuren. De eerste
keer was het de tegenstelling Merlyn/Forum der Letteren. Nu is er weer een
tegenstelling Amsterdam/Utrecht in het spel, en word ik, verdorie! ingelijfd bij
ik-weet-niet-wat-voor Utrechtse sekte van aan introspectie verslaafden. Als men
kwaad wilde zou men dit met de ‘methode’ van Christoph Steding kunnen vergelijken
die op een haar wist te zeggen - het was in 1938 - welke ‘verinnerlichte’,
‘neutralisierte’, ‘reichsfeindliche’ stijl van wetenschapsbeoefening in de
universiteitsstad Heidelberg werd bedreven. In het al genoemde artikel Het gedicht
als wereld schijnt een tegenstelling tussen de dichters van het kleine geluk / dichters
van de grote catastrofe op de achtergrond te staan. Daar vindt men althans een sneer
over ‘de dichters van het kleine geluk, die ook hun kleine tijd gehad hebben’. Er doet
zich hier een merkwaardig verschijnsel voor. D'Oliveira voelt blijkbaar bij tijden een
onweerstaanbare behoefte, van ‘close reading’ naar ‘sweeping statement’ om te slaan.
De hier aangehaalde zinsnede is even puntig als wreed en onrechtvaardig. En als
men de zaak op de keper beschouwt, wie worden
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dan bedoeld? Tenslotte is de vogue van het ‘klein geluk’ waarschijnlijk van Nijhoff
afkomstig (‘een klein geluk dat klemt’) en schreef Bloem:
Moeilijk gewoon geluk,
Klein schijnend, maar het meeste -

Dus toch Nijhoff en Bloem? Ik kan het niet geloven.
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Uitverkoop
H.U. Jessurun d'Oliveira
Het dispuut met Kamerbeek, meer dan een half jaar geleden begonnen, is nu, na de
replieken en duplieken, in staat van wijzen. Eens moeten pleidooien een einde nemen,
en dat kan het beste gebeuren voordat de jury verveeld wegdrentelt. Daarom wil ik
nog net voor de redaktionele hamerklap een beknopte kanttekening plaatsen bij enige
van de hiervoor afgedrukte opmerkingen van mijn opponent.
Ik ben bet volledig met hem eens dat sommige lezers de vrijheden die ze zich bij
de interpretatie van een tekst veroorloven theoretisch proberen te rechtvaardigen met
een beroep op de poly-interpretabiliteit ervan, en dat deze vlieger niet op kan gaan.
Of de term polyvalentie een grotere kans heeft om aan dit misbruik te ontsnappen
lijkt me twijfelachtig, maar dat is van ondergeschikt belang. Overigens doet zijn
formulering de gedachte veronderstellen, dat de polyvalentie van een gedicht te
konstateren zou zijn zonder tussenkomst van een lezer, een opvatting die ik geneigd
zou zijn voor idealistische ketterij te verslijten, al moet ik er meteen aan toevoegen
dat ik mij naast hem opstel tegenover degenen die zonder enige toetsing aan de tekst
gelukkig zijn met hun subjectieve ervaringen - juist en onjuist dooreen - bij het lezen
van gedichten.
Van groter gewicht is inderdaad de vraag naar de relatie tussen meerduidigheid
en optimale intonatie. Ik kan het nog steeds niet anders zien, dan dat de twee
leerstukken niet naast elkaar bestaan kunnen: de optimale intonatie lijkt me
noodzakelijkerwijs gebaseerd op een enkelvoudige (bv. meest plausibele) betekenis,
omgekeerd is bij polyvalentie een optimale intonatie niet dan op zeer kunstmatige
of gewrongen wijze te konstrueren. Daarbij komt nog, dat het maar helemaal de
vraag is of ‘de’ intonatie een element van het gedicht vormt, dan wel alleen een
bijkomstigheid is1. Ik vind het dus aan de spekulatieve kant om ter ondersteuning
van de theorie omtrent het circulaire betekenispatroon een

1

Zie hierover het opstel Vers en voordracht van C.F.P. Stutterheim, opgenomen in de bundel
Conflicten en grenzen. Deze verwijzing wil niet zeggen dat ik het ook met diens konklusies
eens zou zijn.
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beroep te doen op een concept dat zelf nog volkomen in de lucht hangt. In concreto:
het is mij niet duidelijk nog waarom mijn intonatie van de betrokken versregel
onderdoet voor de door Kamerbeek voorgestelde. Beide intonaties zijn mogelijk;
zolang echter niet vaststaat dat de ene beter is dan de andere, sterker nog, dat de ene
het best is, is een beroep op die intonatie krachteloos.
Niemand kan ontkennen dat het slotwoord van een gedicht eigenaardige effekten
kan teweegbrengen. Moeilijker is het de mengeling van uitwerkingen te ontwarren
en er oorzakelijke faktoren voor verantwoordelijk te stellen. Kamerbeek heeft daartoe
o.a. van het woord ‘vult’ in Grafschrift een poging ondernomen door de positionele
betekenis ervan te belichten. Ik heb zijn standpunt nog eens overwogen en kom tot
het volgende.
Het gedicht Grafschrift gaat over leven en dood. Zolang hij leeft beschouwt de
sprekende zich als
Een naamlooze in den drom der nameloozen

zij het op onopvallende wijze een gedrevene (strofe 2). Waarop loopt nu dit leven
uit? Dat staat in de slotstrofe:
Na de onrust en het levenslang geduld:
Een steen, door 't groen gebarsten, en verweerde
Letters en cijfers, die de regen vult.

Wat het eerste opvalt, is de parallellie tussen begin- en slotregel: in het leven een
naamloze, maar ook in de dood. Naam en jaartallen en eventuele andere vermeldingen
op de grafsteen worden immers door de elementen aangetast en tenslotte zelfs
uitgewist. Leven en dood houden de sprekende in de anonimiteit. Het slotwoord stoot
hem daar definitief in terug. Er zullen weinigen zijn die niet onder de indruk komen
van de onherroepelijkheid, de finaliteit van de laatste regel, van het laatste woord.
Het is niet makkelijk uit te maken waardoor dit effekt bereikt wordt. Ongetwijfeld
speelt daarbij mee het enjambement met de beklemtoonde aanhef van de laatste regel,
de caesuur na ‘cijfers’ die de verwachting wekt dat na de opsomming nu een handeling
zal plaatsvinden, maar ook het rijm geduld / vult. Het verbaast mij zelfs dat
Kamerbeek niet de minste aandacht schenkt aan dit positionele aspekt van ‘vult’ als
rijmwoord. Toch komt het me voor, dat het woord ‘geduld’ de lezer voorbereidt op
het slot, het anticipeert er m.a.w. op, en vernauwt het
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gamma van mogelijkheden. Daardoor krijgt men als lezer de indruk: zo en niet anders
moest dit gedicht aflopen. Een slotregel als
Letters en cijfers, waarvan de regen smult

is uitgesloten.
Nu kan men na lezing op de gedachte komen: alles goed en wel, de dichter heeft
wel een sombere kijk op het leven en het voortbestaan na de dood, hij legt een sterke
nadruk op de onaanzienlijkheid en de vergankelijkheid van het bestaan, maar een
feit is toch maar dat hij dit gedicht heeft (af) gemaakt, dat niet met hem de kist indaalt.
‘De reductie van het leven tot niets is de levensvoorwaarde van het gedicht.’ Tegen
zo'n gedachtengang kan men op zichzelf geen enkel bezwaar koesteren alleen, het
gaat me te ver om hem in het slotwoord van het gedicht zelf te lezen. Het is een zeer wezenlijke - reaktie van de lezer op de gedachteninhoud van het gedicht, maar
het maakt er geen deel van uit. Hier ligt m.i. de kern van ons meningsverschil over
dit gedicht.
Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat ik het verwijt van met twee maten te
meten van de hand moet wijzen. Zowel aan Kamerbeeks interpretatie van Grafschrift
als aan de mijne van Tiran in ruste heb ik hetzelfde kriterium aangelegd: verleent
het gedicht een aantoonbare grondslag voor de interpretatie? De uitkomsten
verschillen, maar de vraag is dezelfde gebleven.
Wat betreft de uitspraak ‘“dit dal” ís een dal’ kan ik na alles wat er gezegd is kort
zijn. Over de inhoud van deze uitspraak is bij mij nooit misverstand geweest, ik
betwijfelde alleen de juistheid ervan. Van het begin af aan heb ik het met Kamerbeek
als metafoor opgevat. Dat blijkt toch wel uit mijn tegenwerping, dat ‘dit dal’ m.i.
juist een heuveltje in de zinsmelodie vormt, een opmerking die alleen zin heeft bij
de door Kamerbeek gewenste opvatting van zijn woorden. Juist als metafoor kon
zijn uitspraak me niet overtuigen als een voorbeeld van het circulaire betekenispatroon,
waarvoor n.m.m. toch identiteit geëist mag worden.
Kamerbeek die niet nalaat mij telkens voor te houden dat ik voorgangers en
geestverwanten heb, toont zich verbaasd dat ik hem op grond van zijn gebruik van
de introspektie indeel bij de fenomenologen die toch voor wat Nederland betreft
vooral in Utrecht zetelen, of moet ik al zeggen zetelden? Als hij daar prijs op stelt
wil ik hem best uit deze ‘Utrechtse sekte’ excommuniceren, maaar mijn opmerkingen
over de plaats en de waarde van de introspektie handhaaf ik ten volle.
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Rest mij hem te danken voor de moeite die hij zich ten overstaan van het forum der
Merlynlezers heeft willen getroosten bij de verdediging van zijn denkbeelden tegen
mijn hier en daar niet even besuisde oppositie.
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Boekbespreking
Right, Righter, Wrong?
William Righter
Logic and Criticism (London 1963)
In tegenstelling tot wat men zou verwachten van een boek met een zo schrikbarend
theoretisch-filosofische titel, gaat Logic and Criticism over een heel concrete
aangelegenheid: het karakter van het oordeel zoals dat in de praktijk van de litteraire
kritiek uitgesproken wordt, en de wijze waarop het door de critici gerechtvaardigd
wordt. Ook in zijn aanpak zelf van deze problematiek, wil Righter niet theoretisch
te werk gaan. Hij onderzoekt daarom het taalgebruik van de criticus aan de hand van
enkele concrete uitspraken, maar behandelt eerst een paar saillante voorbeelden van
algemene theorieën over het waarde-oordeel, om zijn eigen voorkeur voor het concrete
geval te rechtvaardigen. Dit alles gebeurt in het eerste deel van het boek; in het tweede
wordt de vraag behandeld of een nauwkeuriger taalgebruik dan dat van de behandelde
voorbeelden mogelijk is. Ook hier weer geeft Righter een aantal gevallen uit de
praktijk, om pas tegen het eind de conclusie te trekken dat begrippen als
‘nauwkeurigheid’ en ‘wetenschappelijkheid’ weinig profijt opleveren voor de litteraire
kritiek, en zelfs in het huidige stadium nadelig kunnen werken. Kortom: de opzet
van het boek is descriptief, niet normatief.
Maar, zal men zeggen, wat bedoelt Righter precies met ‘logic’? Ik vrees dat ik
moet antwoorden dat ik daar ook niet helemaal achter gekomen ben. Het woord wordt
gebruikt in een betekenis die ergens halverwege de filosofische en de alledaagse ligt,
- niet onpikant bij een auteur die herhaaldelijk de kern-woorden van anderen
onwerkzaam noemt omdat zij in een te ruime betekenisjas steken.
Aan deze, wat stekelige, opmerking moet ik een tweede vastkoppelen: de stijl van
Righter is vaak onhelder, diffuus, en zelfs soms zonder meer onbegrijpelijk. De
drukfouten helpen een handje mee om bepaalde passages zodanig te verknippen dat
de lezer, na een aanvankelijk gevoel
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van minderwaardigheid vanwege zijn onvermogen om alles precies te begrijpen, tot
de opgeluchte slotsom komt dat zijn kortsluiting met de tekst vaak op rekening gezet
mag worden van de vele non sequiturs, niet lopende zinnen, terminologische
vaagheden (‘logic’, ‘method’ in soms niet meer te omschrijven betekenissen) en
zonden des zetters. Als Righter stelt: ‘No single “logic” or unifying discipline
underlies its many activities (i.e. of criticism)’, wordt het iets duidelijker wat hij
bedoelt met ‘logic’, maar erg verheugd is de lezer daar nauwelijks over, gezien het
wel heel persoonlijke karakter van dit taalgebruik. Om mijn opmerking over de
slordigheid van de stijl niet in de lucht te laten hangen, schrijf ik een zin af, die men
vinden kan op de eerste de beste pagina van het boek: ‘Judgement is an inevitable
part of criticism, and critics have used a variety of ways of trying to explain them.’
Ik geloof niet dat het aan mij ligt dat ik deze mededeling niet kloppend kan krijgen.
Ook tegen de ‘planning’ van het boek heb ik bezwaren, die het plezier in de
treffende dingen die er óók in staan weer voor een deel bederven. Zoals ik nog zal
laten zien, adstrueert de auteur zijn stellingen vaak met voorbeelden uit de praktijk,
en dat valt toe te juichen. Helaas zijn die voorbeelden meestel nogal willekeurig; in
ieder geval maken zij die indruk. Hoewel de indeling in grote trekken heel
aanvaardbaar is (de inhoudsopgave is een plezier op zich zelf, en dit zeg ik zonder
ironie), heeft de lezer onderweg voortdurend het gevoel dat de auteur ook nog niet
zo goed weet wat hij met zijn boek aanmoet. Wij zien hem, als de soldaten uit
Xenophons Anabasis, van boom tot boom rennen en dekking zoeken, steeds opnieuw
vooruitwijzend naar een volgende boom die in zicht is gekomen. Bij een dergelijk
onderzoek mag men meer systeem verwachten, niet alleen in de opzet van het geheel,
maar ook in het hanteren van de details. Wanneer een voorbeeld gegeven wordt, wil
ik weten waaròm, en ook in hoeverre het kenmerkend is voor andere gevallen.
Toch, als gezegd, het boek heeft voldoende deugden om serieus besproken te
worden. Om die deugden (die vooral de probleemstelling en de algemene opzet
betreffen) uit te doen komen, en tegelijkertijd toch de kansen die Righter ten onrechte
onbenut laat op zijn minst aan te wijzen, zal ik het boek afdeling voor afdeling
samenvatten, en daarbij aanvullende opmerkingen maken. Detailkritiek laat ik
achterwege, behalve daar waar door schijnbare kleinigheden een heel betoog
onduidelijk of onaanvaardbaar wordt.
Het eerste deel heet: The Problem of Judgement. Dit laatste woord
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wordt het hele boek door niet nader geanalyseerd, maar stilzwijgend gebruikt in de
betekenis van ‘waarde-oordeel’. Soms wordt daardoor een criticus tekort gedaan die
niet over de waarde van een werk wil oordelen, maar alleen bijvoorbeeld over de
graad van geïntegreerdheid, of over het sociaal effect.
Het eerste hoofdstuk handelt over algemene theorieën aangaande het oordeel.
Terecht, gezien zijn methodische opzet (de praktijk laten spreken), behandelt Righter
slechts twee bekende voorbeelden (Richards en Harold Osborne), en concludeert uit
zijn onderzoek dat deze theoretische funderingen van het waarde-oordeel geen
bruikbare criteria opleveren voor de kritische praktijk, in tegenstelling tot wat de
scheppers ervan dachten. Zonder nader betoog neemt Righter aan dat dit dan ook
voor anderen wel op zal gaan. Daar kan men natuurlijk van alles en nog wat tegen
inbrengen, maar men kan moeilijk van Righter eisen dat hij deze kwestie, die voor
hem niet meer dan een preludium is, uitputtend behandelt terwijl zijn eigenlijke
onderwerp ligt te wachten. Wat wel van belang is, is dit: geeft hij Richards en Osborne
hun kansen, en wordt zijn conclusie waargemaakt door zijn betoog?
Voor Richards, het is bekend, was het litteraire oordeel een onderdeel van de
categorie der psychologische uitspraken. Hij ziet twee toetspunten voor de waarde
van een litterair werk: voldoet het de lezer, oftewel worden de impulsen die het
opwekt, ook bevredigd, en: is de organisatie van het besproken werk van
veelomvattende aard? Samengenomen: een litterair werk bevredigt de lezer meer
naar mate de elementen ervan beter geïntegreerd zijn in een veelomvattende
organisatie.
Terecht stelt Righter vast, dat er geen graadmeter bestaat voor de veelomvattendheid
van de organisatie, noch voor de bevrediging van de lezer, en hij meent dus dat dit
type criterium (dat wat het tweede lid betreft een lange geschiedenis heeft, al van de
hedonisten af) voor het funderen van een oordeel geen waarde heeft. Bepaald scherp
is hij over Richards' opmerking dat een kunstwerk ‘beschavend’ moet werken, omdat
hij dat standpunt te bruikbaar acht voor politici, moralisten etc. Ik zal hem niet
tegenspreken.
Het tweede voorbeeld ziet Righter als anders van aard: Osborne gebruikt als
criterium de schoonheid, die hij beschouwt als functie van de organische samenhang
van een voorwerp, een samenhang die in onze waarneming domineert over de
samenstellende factoren. Hoe meer elementen in deze samenhang geïntegreerd zijn,
hoe schoner het werk is.
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Bezwaren van Righter: 1) schoonheid is niet de enige norm bij het bepalen van
litteraire waarde. Wij spreken bijvoorbeeld van ‘groot’ zonder dat wij daar per se de
eigenschap ‘schoon’ aan verbinden, 2) er is geen enkele reden voor om de
veelvoudigheid van de georganiseerde elementen als norm van schoonheid te nemen.
Beide pogingen om algemene criteria ter fundering van het waardeoordeel te
vinden, acht Righter mislukt; de individuele eigenschappen van een werk (waar het
nu juist om gaat), ontsnappen er aan. De fout van Richards en Osborne is eigenlijk
de zelfde: één facet van de confrontatie lezer-werk wordt tot basis gemaakt van een
oordeel over een gecompliceerd gebeuren.
Men kan Righter hierin van harte gelijk geven (de criteria van Richards en Osborne
stellen hen hoogstens in staat, te constateren dat zij met een kunstwerk te doen hebben,
niet wat de kwaliteit daarvan is), maar tegelijk vaststellen dat hij, tegen zijn bedoeling
in, wel degelijk normatief te werk is gegaan. Immers, hij gaat er van uit dat de
algemene criteria moeten dienen om tot inzicht te komen; daarbij zet hij een bepaald
type criticus, in de praktijk niet zeldzaam en vaak heel invloedrijk, buiten spel: de
polemische, die bepaalde, niet eens noodzakelijkerwijs buiten-litteraire, eisen aan
de litteratuur stelt, en van daar uit over een gegeven werk oordeelt. Wanneer Righter
op dit bezwaar zou antwoorden, dat hij dergelijke eisen verwerpt, dan geef ik hem
alweer gelijk, maar daarmee verlaten wij het terrein van de beschrijving. Een
zonderling gevolg van het feit dat een hele categorie van critici weggelaten wordt in
het inleidende hoofdstuk, is, dat veel voorbeelden uit zijn boek kenmerkend zijn voor
niet-behandelde standpunten!
Deze omissie hangt samen met een vergissing, die de lezer in mijn korte
samenvatting van Righters argumentatie waarschijnlijk al gesignaleerd heeft: hij ziet
het geval-Richards en het geval-Osborne als principieel verschillend (‘uitgaand van
de beschouwer’ tegenover ‘uitgaand van het werk’), en dat is onjuist. Osborne's
criterium is wel degelijk even psychologisch als dat van Richards, alleen schrijft hij
een volle generatie later, als de Gestalt-psychologie bekendheid heeft gekregen, ook
buiten vakkringen. Vandaar die merkwaardige overeenkomst in de formulering van
de eigenschappen die het goede kunstwerk moet tonen. In beide gevallen wordt de
uiteindelijke maatstaf voor het waardeoordeel gezocht in de (onmeetbare) bevrediging
van de toeschouwer.
Righter was verder gekomen, als hij Richards en Osborne had afgedaan als
behorend tot één categorie, en daartegenover by de russische forma-
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listen had gesteld, of althans een criticus die de beschouwing van (en dus ook het
oordeel over) litteratuur wil baseren op eigenschappen van het werk zelf. Deze
tweedeling in extra- en infra-litteraire criteria zou hem in staat gesteld hebben, ook
de polemische criticus, de man die met zijn kritische normen uitdrukkelijk eisen van
algemene aard aan een litterair werk stelt, en houvast krijgt omdat hij houvast neemt,
beter in focus te krijgen. Hoe ernstig de omissie in de praktijk is, bewijst het feit dat
een ‘wetgever’ als Van Ostaijen, om een nederlands voorbeeld te noemen, in Righters
betoog buiten discussie staat. Ik zal hier niet verder op in gaan, niet alleen omdat
deze boekbespreking dan teveel zou uitdijen, maar ook omdat ik in de niet te verre
toekomst een afzonderlijk stuk over het extra- en infra-litteraire oordeel zal schrijven.
Billijkheidshalve wil ik in ieder geval vaststellen dat tegen Righters notities over
de twee zondebokken die hij gekozen heeft, niet veel in te brengen is, al zou ik dan
de voorkeur gegeven hebben aan een andere optiek.
De behandeling van het eerste hoofdstuk van Logic and Criticism nam veel ruimte
in, omdat, ondanks de efemere betekenis van het behandelde probleem voor Righter
zelf, voor mij van belang was, zijn wijze van denken en argumenteren te laten zien
aan de hand van een kenmerkend onderdeel, - een redelijk geslaagd onderdeel
bovendien. Ik zal het hierna korter maken.
Nadat Righter dus geconstateerd heeft dat enkelvoudige criteria de kritiek niet verder
helpen, kan hij zich afvragen welke argumenten de critici in de praktijk gebruiken
ter adstructie of rechtvaardiging van hun oordeel. In zes ‘case studies’ laat hij iets
zien over de complicaties van het vocabularium van de criticus (of liever van de
vocabularia). Een uitspraak als ‘Gide ne paraît pas tourné vers l'avenir, mais vers le
passé par son souci esthétique et son égotisme’, ziet hij als een kwasi-argumentatie.
Niet de opgegeven redenen, maar een onuitgesproken maatschappelijk (voor)oordeel
van de spreker is beslissend voor het negatieve waarde-oordeel. Slechts in schijn
worden hier historistische normen gehanteerd. Omgekeerd spreekt in een ander geval
Kenneth Burke zoals gewoonlijk de taal van de psycholoog, terwijl zijn oordeel nu
juist historisch gefundeerd is. Tegenover deze op het eerste gezicht veelbetekenende
oordelen, die echter bij nader inzien weinig om het lijf blijken te hebben, wordt een
uitspraak van Norman Douglas gesteld, die in schijn vaag is, maar in werkelijkheid
juist veelzeggend: ‘Lawrence opened a

Merlyn. Jaargang 2

69
little window for the bourgeois’, een mededeling die in de gegeven situatie (van een
gesprek) zo exact als maar mogelijk was het ambivalente oordeel van Douglas onder
woorden bracht.
Daarna wordt de werking van de analogie besproken, n.a.v. een citaat uit de Times
waar een criticus een film bespreekt in de termen van cricket. Een proces dat niet
aan omschrijfbare regels gebonden is, wordt verduidelijkt door het aanbrengen van
een analogie met iets anders waar dat wel voor geldt. Of zo'n vergelijking legale
resultaten oplevert, hangt weer van de situatie af.
Dit zijn dus gevallen waarin de mate van exactheid van de kritische uitspraak ten
opzichte van wat er in werkelijkheid gedacht wordt, en ten opzichte van de situatie
waarin zij thuishoren, aan de orde gesteld wordt. Mijn bezwaar tegen dit gemakkelijk
leesbare deel van het boek is (ik heb het al eerder gezegd), dat de voorbeelden te
willekeurig gekozen blijken te zijn. Vaak wordt trouwens niet eens vastgesteld of
het wel de opzet van de schrijver (of spreker) was, een oordeel uit te spreken dat
‘criticism’ genoemd mag worden. Bovendien krijgt één zin bijna steeds te veel te
demonstreren, en dan mag men toch weer een precieser analyse eisen dan hier gegeven
wordt: bij de bespreking van het franse citaat over Gide bijvoorbeeld wordt geen
rekening gehouden met het verschil tussen ‘égotisme’ en het veel negatiever geladen
engelse ‘egotism’. Verbluffend is voorbeeld 5 waar Gide geciteerd wordt over
Bossuet: ‘Dans le grand naufrage du temps, c'est par le peau que les chef d'oeuvres
flottent. Sans l'inégalable beauté de sa prose, qui s'intéresserait encore à Bossuet?’
Righter leest hieruit dat Gide zich niet meer voor de inhoud van Bossuet interesseert,
doch slechts voor zijn stijl. En zes, zeven bladzijden lang trekt hij hieruit conclusies
over Gide's verfijnde gevoel voor wat essentieel is bij een bepaalde schrijver, en over
de verschillende soorten gevoeligheid bij critici, die men uit dit ene voorbeeld zou
kunnen aflezen. Als hij uitgegaan was van wat er bij Gide in werkelijkheid staat: wij
lezen Bossuet (d.w.z. zijn inhoud) nog omdat hij zo goed schreef, zou het hele betoog
onmogelijk geworden zijn ...
Voorbeeld zes daarentegen is voortreffelijk; de waarde van het ethische oordeel
wordt in twijfel getrokken naar aanleiding van een uitspraak van Leavis. In ieder
geval meent Righter dat de moralisten hun terminologische apparaat zullen moeten
onderzoeken en herzien, willen zij weer houtsnijdende betogen gaat leveren.
Conclusie (en dat is weer het meest acceptabele van dit hoofdstuk): de kritische
taal is gevarieerd en vaak bedriegelijk; de situatie beslist over
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de waarde van een uitspraak.
Hoofdstuk III is even haphazard samengesteld als het voorgaande. Na opgemerkt
te hebben dat een schematisering van de diverse soorten waarde-oordeel volgens
categorieën als ‘historisch’, ‘psychologisch’ ‘moralistisch’, geen zin heeft (daarvoor
is het begrip oordeel te samengesteld, zodat men kan blijven onderverdelen), brengt
Righter enkele aspecten van het oordelen ter sprake: het nut van klassifikatie; de
draagwijdte van louter evaluerende woorden als ‘goed’, ‘groot’, ‘schoon’; de
gevoelswaarde der woorden; het relatief belang van conclusies, en tenslotte het
kiezen. Interessant zijn vooral de opmerkingen over de keuze: deze is persoonlijk,
maar kan daarom nog wel goed of slecht zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen: A
is groter dan B, maar ik voel meer voor B.
Dat lijkt mij juist, maar hoe Righter dergelijke uitspraken begrijpen wil, zonder
algemene criteria voor het (vergelijkende) oordeel aan te nemen, zie ik niet. Er zijn
meer plaatsen in het boek waar de auteur zelf blijkbaar niet door heeft dat hij van
pre-concepties uitgaat, zoals wanneer hij stelt, dat poëzie zich van ander taalgebruik
onderscheidt door een grotere ‘dichtheid’ en ‘concreetheid’.
Voor het overige is hoofdstuk III niet veel meer dan een opruiming van wat losse
restjes probleem, en zo bereikt Righter, springend van schots op schots, de overkant:
deel twee, Exactness in Criticism.
Eerste vraag: is, gezien de verwarringen die in het voorgaande kenmerkend bleken
voor veel kritische uitspraken, disciplinering van het kritische apparaat,
verwetenschappelijking dus, niet gewenst? Na vastgesteld te hebben, dat hij ook bij
deze vraag liever uitgaat van de kritische praktijk dan van theoretische redeneringen,
gaat Righter over tot de bespreking van een aantal pogingen om tot meer systematisch
taalgebruik te komen bij de litteraire evalutie. Achtereenvolgens passeren Blackmurs
‘gesture’, Empsons ‘ambiguity’, Brooks' ‘irony’ en Ransoms ‘local texture’ de revue.
Dit hoofdstuk is weer de moeite waard om de duidelijke wijze waarop aangetoond
wordt dat al deze termen bruikbaar zijn als stimulans, aangezien zij een nieuw en
verrassend perspectief op de materie bieden, maar dat zij falen in de andere taak die
de uitvinders er aan toegekend hadden: het verschaffen van een exacter middel om
tot toetsbare oordelen te komen. Met het verrassende perspectief gaat dus niet een
bruikbare methode tot het verwerven van inzicht samen. (Ik bespreek deze gevallen
niet een voor een omdat het belang van het betoog in de algemene conclusie gelegen
is.)
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Dit vierde hoofdstuk eindigt met een geloofsbelijdenis: kritiek is het werk van de
fox, niet van de hedgehog. De criticus moet vele disciplines weten in te schakelen
en steeds rekening houden met de meer-voudigheid van het litteraire werk. Juist deze
openheid is kenmerkend voor goede kritiek, die dus geen eigen discipline heeft.
Dat grapje heb ik meer gehoord. Al bij Isaiah Berlin vind ik het maar betrekkelijk
leuk. Hoe kan een auteur die algemene criteria voor de beschouwing van litteratuur
ineffectief acht, ze plotseling in een versleten en aanvechtbare beeldspraak wèl
aanvaarden als het gaat om wat nota bene zijn speciale onderwerp is: de kritiek en
het waarde-oordeel? Een zonderlinge kattesprong, om er ook eens een beest bij te
halen.
Dan komt de slottirade, hoofdstuk V, Logic and Situation.
Daarin wordt eerst vastgesteld dat wat in het gewone spraakgebruik ‘nauwkeurig’
heet, zulks in het vocabularium van de criticus niet hoeft te zijn, en omgekeerd: alleen
de situatie beslist over de vraag of een uitspraak exact is of niet. Ook het toepassen
van klassificerende woorden, of het opstellen van standaard-modellen waaraan het
bijzondere geval getoetst wordt, leidt onvermijdelijk tot vage uitspraken in plaats
van tot nauwkeurigheid. Het streven naar precisie levert niets op.
Welke kritische uitspraak is de meest verhelderende? De schokkenste! (says
Righter). Dus: hoe minder men een uitspraak ervaart als de exacte weergave van
feiten, hoe werkzamer hij is. Een voorbeeld is Eliots slechts gedeeltelijk houdbare
vergelijking van de creatieve handeling met het chemische proces van de katalyse.
Niet de nauwkeurigheid van de beeldspraak maakt hem zo vruchtbaar, maar de
schokwerking ervan. Tableau.
Het lijkt mij dat de woorden hier op hol zijn gegaan met Righter, blijkbaar de stal
van het slot ruikend. Waardóór schokken dergelijke uitspraken? Geven zij wel inzicht?
En als dat zo is, zijn ze dan niet rustig toch weer exact te noemen? Over deze zaken,
en veel meer, zegt Righter niets, blijkbaar omdat de conclusie hem ditmaal zo dierbaar
was, dat hij er recht op afstevent, zonder de argumentatie nog te tellen.
In de laatste twee onderhoofdstukjes komt dan zijn eigen beeld van hoe het is en
moet zijn. De criticus is geen kaartenmaker maar een landschapschilder, want ‘it is
quite natural that the critic's form of imagination should be closer to that of the artist
than to the scientist or philosopher. After all his subject is art and many of his
preoccupations are deeply shared with the artist. Philosophy has been called “talk
about talk” and criticism might be called making images of images’. Hallo! zou men
in
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Rotterdam zeggen. Behalve een nergens op slaande ‘evidentie’ (het onderwerp van
de criticus is kunst dus zijn eigen bezigheid ook), kan ik in deze bewering niets anders
zien dan begging the question. Het hangt er maar van af wat de lezer wil: de weg
zoeken of plaatjes kijken.
Er is nog één paragraaf over, veelbelovend getiteld: The Function of Criticism Past and Present. De lezer die a-priori vreest dat die titel zelfs te veelbelovend is
voor de 12 pagina's die aan het onderwerp gewijd worden, krijgt gelijk. Van de
functie der kritiek komt slechts één aspect serieus ter sprake: moet kritiek dienend
zijn of is het een genre met eigen wetten? Via een zorgelijk betoog over het gevaar
dat de dienende kritiek, zoals bijvoorbeeld Holloway die op het ogenblik verdedigt,
in haar akademisme verstikkend zal werken op het ‘echte talent’, komt Righter tot
de slotsom dat de grote critici niet dienend waren en dat zij achteraf niet om de
waarheid van hun mededelingen gelezen worden, maar om wat zij uit eigen beweging
aan het werk van anderen toegevoegd hebben.
Men ziet, sommige ziekten komen overal voor, zelfs als van besmetting door
persoonlijk kontakt geen sprake kan zijn. Het heeft niet veel zin, tegenwerpingen te
maken, zoals: hebben de tijdgenoten van de grote criticus hem misschien wèl gelezen
om wat zij als waarheid ervoeren? hebben zij zelfs dat waarheidsstreven niet van
hem geëist? is er veel kans op dat men meer inzicht krijgt in de rol van de criticus
van nu door hem af te zetten tegen de Grote Mannen van Vroeger? zou de grote man
van nu niet juist ergens kunnen zitten waar wij (ook Righter) hem niet zoeken? Zou
het hele betoog van Righter niet radicaal anders uitgevallen zijn, als hij zijn stelling
zelf au sérieux genomen had?
Maar het gaat hier niet meer om argumenten, het gaat om emotionele uitspraken
die men beter op zich zelf voorwerp van onderzoek kan maken dan er argumenterend
op ingaan.
De opmerking van Righter dat het universitaire onderricht, dat uitgaat van de
‘overdraagbaarheid’ van kritische disciplines, geen grote critici kweekt, hoeft nog
niet onjuist te zijn; dat wordt hij pas als Righter impliceert dat de ware geest door
de wetenschappelijke opleiding verstikt zou worden. Een paniekerig standpunt voor
een man die een flink boek schrijft over de (wetenschappelijke) kritiek!
Mijn bespreking begon met een vrij uitgebreid verslag van Righters opvattingen en
resultaten. Hoe meer ik in het boek vorderde, des te korter werd mijn weergave van
Righters betoog, en des te uitgebreider werd
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mijn eigen, vaak negatieve kommentaar. In die gang van zaken wordt mijn eindoordeel
over Logic and Criticism vrij nauwkeurig weerspiegeld. Het begint boeiend en
degelijk, maar geleidelijk wordt het betoog minder sluitend (namelijk als Righter
zelf de wet probeert te stellen), om tenslotte in onbewezen en onbewijsbare
beweringen te verwilderen.
Voor het geval ik dat nog niet gezegd heb: In Logic and Criticism worden een
aantal fundamentele aspecten van de litteraire kritiek aan de orde gesteld, vaak voor
de eerste maal. Als de tweede helft van het boek fors bekort zou worden, en de eerste
tot zowat het dubbele aangevuld, werd het een boek waar wij op wachtten. Nu is het
een hors d'oeuvre varié.
J.J. Oversteegen
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Hydra of heilige drieëenheid
In de N.R.C. van 13 juni jl. wordt het vorige nummer van Merlyn besproken of in
elk geval aangekondigd. Adriaan van der Veen plaats daar een kanttekening bij mijn
Valkuil over de recensies in het Parool en de N.R.C. van Ik (,) Jan Cremer. Ik schijn
mij wat betreft de recensie in de N.R.C. vergrepen te hebben aan de verkeerde persoon.
Van der Veen schrijft:
‘Hij schrijft die recensie toe aan een van onze redacteuren, die hij met name noemt.
Ten onrechte. Het is aan te raden er in het vervolg rekening mee te houden dat op
zijn minst drie redacteuren van de N.R.C. regelmatig over Nederlandse literatuur
schrijven. Ze heten toevallig niet alle drie Adriaan van der Veen, hoe veel eenvoudiger
dat misschien ook zou zijn voor de lezer. Laat het d'Oliveira een troost zijn dat meer
mensen het nog niet zo ver in “close reading” gebracht hebben dat ze feilloos de
stijl van de diverse redacteuren uit elkaar kunnen houden.’
Ik voel mij fijntjes terechtgewezen. Vooral de wel zeer originele inkleding van
het verwijt door het in het geding brengen van het zgn. ‘close reading’ jaagt mij het
schaamrood naar de kaken: ik ben de goede zaak onwaardig. Immers, mijn
interpretatie van het ontbreken van een ondertekening of zelfs maar initialen onder
de recensie was al te veel gericht op het onder een noemer brengen van beide
recensenten.
Ik bevind mij met dit alles in een moeilijk parket, vooral omdat ik niet weet bij
wie ik mij precies moet excuseren. Moet ik Adriaan van der Veen mijn excuses
aanbieden voor het ijdellijk gebruiken van zijn naam? Hij zal die alleen aanvaarden
als hij het met mijn bezwaren tegen die recensie eens is; vindt hij de bespreking een
goed stuk werk, dan zal hij integendeel gevleid zijn zijn dat ik hem voor de auteur
heb aangezien, en de excuses van de hand wijzen. Of moet ik de werkelijke auteur
mijn welgemeende verontschuldigingen aanbieden? Die zal ze alleen aanvaarden als
hij tevreden is over zijn recensie, in het andere geval zal hij allang blij zijn dat een
kollega de klappen opvangt. Dat Adriaan van der Veen de ware naam van de auteur
niet in de tweede ronde onthult, geeft te denken. Ik geloof dus dat ik het beste eraan
doe mijn verontschuldigingen aan de derde redakteur te doen toekomen, dat ik zijn
beide kollega's heb verwisseld en geen moment heb overwogen dat híj wel eens de
schrijver van de recensie geweest kon zijn, wat ik ook zelf onvergeeflijk vind en
waarvan ik bij nader inzien eigenlijk steeds meer overtuigd raak. Dat was dan weer
eens een kuil voor mijzelf, laat nu de anderen maar komen tuimelen.
d'O.
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Scheppende kroketten
In de Slotbeschouwing van zijn meteorologisch poëziealbum Daling van temperatuur
schrijft Piet Calis onder meer: ‘In konkreto: het werd van belang om het gedicht niet
langer emotioneel vast te leggen. maar om de lezers nog slechts de gegevens te
verschaffen waarmee hij telkens opnieuw zijn eigen gedicht zou kunen schrijven.’
Een van de materiaaldragers of waterhalers is, in Calis' koude ogen, Cornelis Bastiaan
Vaandrager. Zijn materiaal is niet altijd omvangrijk. Uit zijn cyclus made in
madurodam (Gard Sivik 32) koos ik het derde vers, dat ik hier in zijn geheel citeer:
De kroketten in het restaurant
zijn aan de kleine kant.

Kennelijk had Vaandrager meer honger dan de kroketten konden stillen. Of de
emotionele band tussen hem en de kroketten ontbreekt, is dus een vraag. Men kan
zelfs nog verder gaan en een emotionele band tussen hem en de kok vaststellen en
die band laat zich nog verlengen tot de bedrijfsleider van het restaurant, die uiteindelijk
de kok opdracht heeft gegeven, de kroketten aan de kleine kant te houden. Van de
kant van de dichter gezien worden de kroketten hier heus niet koud opgediend.
Kroketten plegen nogal gauw van hun plaats te rollen, maar hier zijn ze emotioneel
vastgelegd.
Wat doet de lezer nu met die kroketten? Ik heb ze uit de automatiek van Gard
Sivik gehaald en ze aan enkele muzisch gevoelige lezers, zoals Willem Brandt dat
zo fijn zegt, toegestuurd. Sommigen zijn aan het schrijven geslagen, nadat de kroketten
in hun literaire spijsvertering terecht gekomen waren. Of de resultaten van Calis'
verwachtingen van een nieuwe poëzie beantwoorden, weet ik niet. Hier volgen enkele
reacties:
- Mijn vader was een streng man, daarbij erg zuinig, kroketten, zelfs bitterballen
vond hij een luxe. Bovendien waren wij gereformeerd, zodat ik pas na een
geloofscrisis omstreeks mijn achttiende jaar voor het eerst in een restaurant heb
gegeten. Mijn vader leeft nog, waardoor elke kroket voor mij besmet is. Het vlees
blijft sterker dan de geest.
- Ik ontving in dank uw vers-materiaal. Daar ik praktiserend r.-k. ben, kan ik niet
terstond aan uw verzoek voldoen, aangezien het vandaag vrijdag is.
- Bij ons om de hoek verkopen ze heel grote.
- Dit geval staat niet alleen. De economische controledienst doet er ook niets aan.
Ik geloof, dat Dagboekanier ook eens geschreven heeft over de discriminatie in
sommige horeca-bedrijven.
- Moet u eens proberen op grote kroketten nog winst te maken. Alles is drie of
vier keer duurder geworden, maar de kroket is een kwartje gebleven. En als u dan
nagaat dat wij nog eigen-bakkers zijn, dat wil dus zeggen: zelf ragoût maken,
boetseren, in de paneermeel rollen en dan nog bakken en met mosterd opdienen.
Mijn zoon doet dan ook nog maar alleen frites. De twee regels mogen een
waarschuwing zijn. Die mijnheer Vaandrager verstaat zijn tijd.
K.F.
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[Nummer 6]
Nijhoff en Eliot / Eliot en Nijhoff
Dirk W. Dijkhuis
With a moderate intellectual apparatus one should be able to draw irrelevant
distinctions without limit, and even those that are of linguistic interest
need not be of interest to a reader...
W. Empson: 7 types of ambiguity.
Het is een hachelijke zaak schrijvers met elkaar te vergelijken. De pogingen hiertoe
dienen plaats te vinden tussen de Scylla der identificatie en de Charybdis van het
absolute verschil. Het is wenselijk buiten beider bereik te blijven.
Dit opstel zal twee dichters en dus twee oeuvres met elkaar confronteren. Omdat
het ook parallelle componenten van hun werk zal aantonen, schijnt het citaat van
Empson niet gelukkig gekozen. Ik zal het door hem impliciet aangeraden vermijden
van ‘irrelevant distinctions’ echter niet gebruiken als een vrijbrief van een autoriteit
om het werk van Martinus Nijhoff en dat van Thomas Stearns Eliot aan elkaar gelijk
te stellen. De Scylla moet zonder meer vermeden worden.
Ik zal de raadgeving benutten als een hanteerbare werkmethode bij het beschouwen
van twee specifieke, maar mijns inziens vergelijkbare teksten. Laten we bijv. eens
bezien, dat bij Eliot het woord ‘parrot’ en dat bij Nijhoff het woord ‘papegaai’
voorkomt. Er bestaan heel wat verschillen tussen deze woorden, - in klank en metrum,
en het is ook heel goed mogelijk dat door het verschil in taal hun associatie-velden
verder uit elkaar liggen dan men aanvankelijk geneigd was te denken. Toch zal
iedereen toegeven dat ‘lion’ en ‘papegaai’ nòg verder uit elkaar liggen.
De zin van het citaat van Empson voor dit opstel bestaat nu hierin, dat ik op het
taalverschil niet zal ingaan, wanneer dat mij voor de lezer in een bepaald verband
als niet ter zake voorkomt, - en daarmee probeer ik dan de Charybdis te omzeilen.
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De situatie in de nederlandse letteren toen Nijhoff in 1916 en die in de engelse toen
Eliot in 1917 begon te publiceren, vertonen trekken van overeenkomst. De parallel
A. Roland Holst-W.B. Yeats dringt zich onmiddellijk op; de tachtigers en de
Pre-Raphaelites waren al aan zichzelf gestorven of waren daarmee volop bezig;
Hardy en De la Mare schreven nog steeds, maar vanuit een typisch 19e-eeuwse
mentaliteit, terwijl Leopold en Boutens ook niet ‘a certain esoteric languor’ ontzegd
kan worden. De term vond ik in F.R. Leavis' New Bearings in English Poetry.
Hoofdstuk 1 en 2 hiervan beschrijven de situatie in poeticis in Engeland rond het
einde van de eerste Wereldoorlog uiterst informatief. Opgemerkt dient te worden,
dat ik hier sterk schematiserend spreek. Rond 1916 was Roland Holst nog lang niet
de dichter op zijn sterkst van ‘Een winter aan zee’, terwijl Yeats' werk al zeer
waarneembaar zijn hoogtepunt naderde. Verder waag ik mij liever niet aan het noemen
van invloeden van onmiddellijke voorgangers op Eliot en Nijhoff binnen hun
taalgebied.
Ik geef deze literair-historische feiten alleen weer om beter uit te laten komen dat
zij ‘Prufrock’, respectievelijk ‘De Wandelaar’ publiceerden in een periode, waarin
de overgeleverde houding van een dichter ten opzichte van zijn eigen werk zijn
spankracht voor die tijd begon te verliezen. Zij zelf gaven er door hun debuut blijk
van dat dat voor hen ook, en vermoedelijk juist, het geval was. In hun werk werd
een nieuwe verhouding zichtbaar.
Mogelijk algemeen geldt de stelling, dat een vernieuwend literair werk de sporen
draagt van het zich afzetten tegen datgene, wat er door veroudert. Een mooi voorbeeld
hiervan is het uiterst kleine gedicht van Lucebert, ‘uiterst klein rond deel’ en zijn
‘ik’-sonnet.
Bij Eliot en Nijhoff wordt die stelling in ieder geval bewaarheid: in beide debuten
laat zich de ontluisteringsdrift ten opzichte van het traditioneel poëtische, dat samen
ging vallen met het sentimentele, goed waarnemen. Maar daar blijft het niet bij. Ook
het verstechnisch procédé waardoor deze drift in hun werk naar buiten treedt is bij
hen vaak analoog.
Om dit te verduidelijken zal ik twee fragmenten uit beide debuten nader bestuderen,
- een fragment uit ‘Het Strijkje’ en een uit ‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’.
‘Lieve, wat zijn vanavond je oogen mooi Ik voel dat 'k in dien zachten glans verander. -’
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De maan gluurt door de takken. Oh la la
Een papegaai gilt in zijn koopren kooi
De melodieën van het strijkje na.

Prufrock mijmert over zichzelf:
I grow old ... I grow old ...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.
Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.
I have heard the mermaids singing, each to each.

Hier wordt het overgeleverd ‘poëtisch’ woordgebruik - beach, peach, the mermaids
singing - en het effect daarvan geminimaliseerd en geïroniseerd - en derhalve
ontluisterd - door huis-, tuin- en keukenopmerkingen. Bij Nijhoff wordt een
sentimenteel gebrachte uitlating en het decor van het voorafgaande - lampions, het
vallen van de avond en de twee gelieven - door ironie grondig de grond ingetrapt.
De maan, een bij uitstek romantisch attribuut, wordt ineens een platvloerse voyeur,
een gluurder. Bij Eliot schuilt de ironie niet alleen in ‘the bottoms of my trousers’,
die even later tot overmaat van ramp van flanel blijken te zijn, niet alleen in de perzik
waarvan de spreekwoordelijke zachtheid hier nu eens een ernstige bedreiging van
het gebit suggereert, bij Nijhoff niet alleen in de plotselinge, satanische imitatie van
de krijsende papegaai.
Er zijn ook prosodische mechanismen, die de gang van zaken kracht bijzetten, en
die van Nijhoff en Eliot zijn hier vergelijkbaar: de syncope van koperen bij Nijhoff,
die er aan herinnert, dat we met een heus gedicht te maken hebben - door de syncope
blijft hij zuiverder vasthouden aan de zichzelf opgelegde, traditionele jambische
pentameter voor het sonnet -; bij Eliot de talloze alliteraties, assonances en rijmen,
die nadrukkelijk een vormschoon en klankrijk victoriaans verskarakter huichelen.
Bij het ironiseren nemen Nijhoff en Eliot wapens ter hand, die hun voorgangers in
volle ernst gebruikten. Daaraan ontleent de ironie hier zijn doeltreffendheid. Het
‘ik’-sonnet van Lucebert bedient zich van een zelfde methode. Bij Lucebert ligt het
- d.w.z. de ironie - er alleen veel dikker bovenop.
Ik had het over de verhouding van een dichter tot zijn werk. Het is niet
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verwonderlijk dat schrijvers die hun bestaan als dichter zien als een bestaan, dat
voortdurend een nieuwe weg inslaat, - dichters als Eliot en Nijhoff -, zich intensief
bezig houden met het verleden. Omdat die nieuwe weg zichtbaar wordt door het
afleggen van oudere wegen, is dat verleden juist voor hen een bijzonder zinvolle
zaak. Men moet er voor oppassen deze gang van zaken niet al te beperkt te
omschrijven: het is niet alleen een literair-historisch, maar ook een historisch,
ethnologisch en bij Eliot vaak een mythisch verleden. Ik wil hiermee niet een
inventarisatie maken van alle ‘verledens’ die er zo al bij Nijhoff en Eliot voorkomen
en van de verwijzingen daarnaar. Ik wil slechts de historische sensibiliteit vermelden,
die in beider werk valt waar te nemen, en die wel op uiteenlopende manieren naar
buiten treedt, maar die toch uit een gelijksoortige achtergrond komt.
Om dit acceptabel te maken zal ik mij bedienen van teksten uit ‘The Waste Land’
- 1922 -. Van dit gedicht zegt Elizabeth Drew in haar boek ‘T.S. Eliot, the design of
his poetry’ - London 1950, Eyre & Spottiswoode, pg. 117 -: ‘The surrender has been
made, but it still seems a surrender to death and the possibility of rebirth is still
without substance or outline’.
Het vergelijkingsmateriaal zal ik beperken tot teksten uit ‘De Wandelaar’ - 1916
-.
Het procédé waarvolgens Eliot in het bijzonder in ‘The Waste Land’ te werk ging,
is bekend: hij annexeert allerlei teksten, mythen en religies bij het associatie-veld
van zijn gedicht. Hij citeert, maakt toespelingen, parafraseert en verwerkt, om zo
poëzie te kunnen schrijven, waarin een heel literair, religieus en bespiegelend verleden
uit zou moeten monden, en dat zo zijn woord- en denkstructuur in het verlengde van
dat verleden zou kunnen plaatsen, - met alle consequenties van dien. Hierop duidt
Eliot als hij in zijn essay ‘Tradition and the Individual Talent’ - 1919 - schrijft: ‘...
the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in
his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer
and within it the whole of the literature of his country has a simultaneous existence
and composes a simultaneous order.’
Zo refereert hij aan Tristan und Isolde, Dante, Baudelaire en Verlaine. Ik heb hier
deze alleen aangegeven, omdat zij voor mijn direct volgende observatie het meest
van belang zijn, maar Eliot verwijst ook nog naar Augustinus, Homerus, Shakespeare,
De Nerval, de bijbel, etc., etc. Het
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heeft er de schijn van, dat de dichter zich voortdurend verplaatst in de tijd. Slaan we
nu het titelgedicht van ‘De Wandelaar’ op, dan wordt een analogie duidelijk:
Kloosterling uit den tijd der Carolingen - 2e strofe Kunstenaar uit den tijd der Renaissance - 3e strofe Een dichter uit den tijd van Baudelaire - 4e strofe -

Ook hier, maar explicieter dan bij Eliot, een ik-figuur, die zich door de geschiedenis
beweegt. Dat die beweging hier in een strikt chronologische volgorde plaats vindt,
wat in ‘The Waste Land’ zeker niet het geval is, lijkt mij in dit verband van minder
belang. In ‘De Wandelaar’ plaatst de ik-figuur zich met het gedicht in een heden, dat
er zonder een verleden niet zou zijn, - hoe triviaal dat op het eerste oog ook klinken
mag. De slotstrofe van het gedicht laat zich zelfs zien als het origineel van de parafrase
van Elizabeth Drew, die ik juist gaf:
Toen zich mijn handen tot geen daad meer hieven,
Zagen mijn oogen kalm de dingen aan:
Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan
Stil mozaïkspel zonder perspectieven.

Ook het idioom van ‘The Waste Land’ en ‘De Wandelaar’ vertoont veel
overeenkomst. De bundel van Nijhoff en het lange gedicht van Eliot vormen samen
een Fundgrube van allerlei parallellen, thematische zowel als stylistische.
Formuleringen uit het ene schijnen bij de andere weggelopen te zijn. Eén voorbeeld
zal ik iets nader uitwerken. Eliot schrijft:
Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door

Nijhoff, in ‘De Alchemist’:
De lidlooze oogen zijn naar mij gesperd.

De analogie gaat niet alleen op door de overeenkomst lidless eyes - lidlooze oogen,
maar ook door de atmosfeer die de beide contexten oproepen. De sfeer van ‘A Game
of Chess’, een onderafdeling van ‘The Waste Land’, waaruit het laatste citaat van
Eliot afkomstig is, is een sfeer van dreiging, die al gesuggereerd wordt door de eerste
regels ervan:
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where the glass
Held up by standards wrought with fruited vines
From which a golden Cupidon peeped out
(Another hid his eyes behind the wing)

Een zelfde dreigende surrealiteit opgeroepen door voorwerpen, die meer dan
voorwerpen worden, treffen we aan in ‘De Alchemist’:
Glazen en kruiken glanzen op de planken Tusschen een aardbol en een bronzen beeld
Het naderende, dreigende bezoek van een nog niet volkomen geïdentificeerde komt
ook in beide gedichten voor:
Footsteps shuffled on the stair
Het vensterluik slaat eensklaps open: zie,

Ik heb in het algemeen al aangegeven hoe Eliot zijn ontleningen aan geschriften die
niet van zijn eigen hand zijn aanwendt. Het zijn vrijwel allemaal ontleningen en
modificaties van werken van al hoog en breed gestorven schrijvers. Aan de hand van
teksten zal ik het functioneren ervan in het gedicht duidelijk maken. De eerste die
ik gebruik is een passage uit het derde deel van ‘The Waste Land’, getitel ‘A Fire
Sermon’, nl. vs. 307 e.v.:
To Carthage then I came
Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out
O Lord Thou pluckest
burning

In het bijzonder zal ik de eerste twee regels bekijken. De zin is in de verleden tijd
gesteld. Er wordt een handeling beschreven, die de ik-figuur in het verleden gesteld
heeft. Eliot ontleent hier zoals hij in zijn ‘Notes on the Waste Land’ aangeeft, aan
de Confessiones van Augustinus. Voor een redelijke interpretatie moeten we een
groot aantal mogelijkheden van betekenis nagaan.
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Dit gedicht, of althans dit gedeelte van dit gedicht, is historisch. Historisch in de zin
van een doorsnee ‘historische’ roman. De schrijver laat de ik-figuur naar Carthago
komen, terwijl Carthago nog als stad bestaat. ‘Burning’ wijst of op het branden van
‘I’, of op het branden van Carthago, - of op het branden van beide. Door de intensiteit
die de herhaling van ‘burning’ oproept is dat ten onder gaan aan vuur dat zich ook
in de vorm van vurige tongen kan manifesteren zoals op het eerste Pinksterfeest, een
heftige wijziging in een bepaalde bestaansvorm. Verder is het mogelijk dat de
ik-figuur naar Carthago komt, dat al niet meer is dan het puin dat er nog van rest; de
ik-figuur nadert dan in een verwarring, die lijkt op die te Carthago ontstond toen het
door brand vernietigd werd. De ten onder gaande die zich naar het al ten onder gegane
beweegt. Alle mogelijkheden zijn hiermee overigens nog niet uitgeput. Wel zijn het
de belangrijkste, die het gedicht een in de context passende zin geven. Maar al gauw
merkt men, Eliot lezende, dat het geen nut heeft om een nauwkeurige tijds-bepaling
op te stellen voor welk branden en welk gaan dan ook. Het komen en het branden
vindt eenvoudig plaats in het gedicht. Het gedicht roept zijn eigen tijd op. De aparte
interpretaties blijken zinvol te zijn, maar het fragment krijgt zijn diepste zin wanneer
we ze tegelijkertijd erkennen. Juist door een stad bij de naam te noemen wordt de
situatie in het vers specifiek en concreet, - als in de uitdrukking ‘naar Canossa gaan’.
Deze gang van zaken treft men bij Eliot vaker aan. Uit het vierde deel van ‘The Waste
Land’, ‘Death by Water’, citeer ik:
Phlebas the Phoenician, a fortnight dead,
Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell
And the profit and loss.

Een analoog ‘tijds-element’ als in het ‘Carthage’-geval laat zich opmerken. De
Phoeniciër is al eerder vermeld - dl. I vs. 47 - maar dan naamloos. In ‘Death by
Water’ komen we dus geen volslagen onbekende tegen. Bij het vorige fragment was
de invoering van Carthago op een dergelijke expliciete manier niet nodig door de
door Eliot veronderstelde bekendheid van de lezer met het begrip ‘Carthage’ en zijn
associatie-veld: punische oorlogen, verwoesting, Augustinus, bekering. De namen
van steden en mensen gaan op deze manier symbolische waarden voorstellen en
geven daardoor juist het gedicht zijn concreetheid: het symbool als tastbare verwijzing
naar een in wezen niet tastbare
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realiteit. Hierover zegt Drew, maar dan naar aanleiding van het gedicht ‘Burbank
with a Baedeker: Bleistein with a Cigar’ uit ‘Poems 1920’: ‘From then on it is clear
that Burbank, the Princess, Bleistein and Sir Ferdinand Klein are not actors in a
realistic drama, but are symbolic embodiments in a conflict of values.’
Concreetheid van het hedendaagse, gepuurd uit verleden treffen wij ook bij Nijhoff
aan. Ik schreef al dat ik, wat de historische sensibiliteit van Eliot en Nijhoff betreft,
alleen ‘The Waste Land’ en ‘De Wandelaar’ als materiaal zou gebruiken. Het wordt
nu tijd die keuze nader te motiveren. De gedichten uit ‘De Wandelaar’ zijn korter
dan de delen van ‘The Waste Land’. Dat is van minder belang dan men zou kunnen
veronderstellen: de delen van ‘The Waste Land’ zijn opgebouwd uit onderdelen, die
via abrupte en duidelijke overgangen in rythme en toon in elkaar grijpen. De
wisselwerking tussen die fragmenten is wel directer en groter dan die tussen de
gedichten uit ‘De Wandelaar, maar de ‘Wandelaar’-verzen komen zozeer vanuit een
taal- en denkstructuur, die de hele bundel door dezelfde blijft, dat een vergelijking
van ‘De Wandelaar’ met ‘The Waste Land’ geen overdreven ‘Scylla’-instelling
vereist.
De vanzelfsprekendheid om juist deze twee bundels met elkaar te confronteren
geldt temeer omdat we in beide werken gemakkelijk gemeenschappelijke attitudes
kunnen ontdekken. Een van de belangrijkste daarvan is een parallelle gerichtheid ten
opzichte van religieuze zaken, die onmiddellijk opvalt:
O Lord Thou pluckest me out
Een groene grijns van Gods gruwelijk gezicht.

Bij Nijhoff is de plaatsing in de bundel van het door mij al aangehaalde titelgedicht
significant. Het gedicht is het eerste van de bundel. Als Nijhoff het beëindigt met
Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan
Stil mozaïkspel zonder perspectieven

dan komt die stoet van beelden ook: Bruckner, Maria Magdalena, Christus, het gedicht
‘Con Sordino’ met zijn expliciete middeleeuwse reminiscenties:
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Hij fluit de honden, en zij ziet den valk
Stijgen, die van haar handschoen zich verhief

de mysticus Boehme, het gedicht ‘De Troubadour’ met de Eichendorff-achtige
speelman in het octet en met de verwijzing naar Mozes in het sextet.
Het zal de lezer opgevallen zijn, dat ik alleen duidelijk ‘historische’ voorbeelden
aan heb gegeven. Net als bij Eliot echter zijn de ‘historische’ toespelingen en
verwijzingen vaak onopvallend met de tekst verweven. Ik citeer de tweede, vijfde
en zesde regel van ‘De Alchemist’:
Ik reisde op steamers en met karavanen
Glazen en kruiken glanzen op de planken
Tusschen een aardbol en een bronzen beeld.

Het begrip ‘steamer’ is een modern begrip. Dat wordt nog eens onderstreept omdat
het een engels woord is. Nijhoff wist in '16 al wat de fabrikanten van mixers,
foam-back jassen en tape-recorders nu nog uitbuiten. Er staat ‘steamers’, niet
‘schepen’, - een oplossing die metrisch gezien niets anders is; bovendien allitereert
‘steamers’ niet, ofschoon het gedicht zijn wonderlijke oude-mannen zwaarte mede
door de talrijke alliteraties krijgt. De klankverwantschap tussen ‘reisde’ en ‘steamers’
- de sd in ‘reisde’ klinkt bijna als de st - is zo subtiel en glijdend, dat ze niet ingedeeld
kan worden bij de groep van de andere alliteraties die nogal hard en op de man af
klinken.
Het wat de betekenis en de gevoelswaarde betreft dus erg welbewust gebruikte
woord ‘steamers’ interfereert nadrukkelijk met de al veel langer bestaande karavanen.
We moeten verder opmerken dat het gedicht ‘De Alchemist’ en niet ‘De Chemicus’
heet. In een tijd, die steamers kent, is een Alchemist hooguit een eenzelvig
anachronisme.
De beschrijving van de werkruimte van de Alchemist suggereert geen doelmatig,
licht en modern laboratorium. Het heeft meer van een werkhol, - en als het lang
geraamte zich naar binnen buigt is de suggestie van een Totentanz-prent volkomen:
de alchemist mag dan steamers kennen, maar de confrontatie met het geraamte blijft
niet uit. De dood blijft gelden, - ook voor de dichter, die woorden met elkaar laat
reageren om een gedicht uit zijn retorten en kruiken te dwingen. Het is een geldigheid
voor het verleden, maar ook voor het heden.
Eenzelfde mengeling van verleden en heden treffen wij in het sonnet ‘Sonate’ aan.
De vermaarde regel
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Hoor de sonate der clavecimbale

gecombineerd met
Terwijl jij de marm'ren nocturne slaat

kan ook weer een anachronisme opleveren, ditmaal in muzikaal opzicht. ‘Nocturne’
kan uitsluitend als vergelijking gelezen worden, nl. als alle muziek, die in de nacht
gespeeld wordt. Maar een nocturne is ook een muziekvorm uit de Romantiek. Het
wordt dan opmerkelijk dat een klassieke èn een romantische muziekvorm uitgevoerd
worden op een clavecimbel uit de tijd van de barok. Dat de jij-figuur uit het gedicht
zo gauw niets anders bij de hand had, en noodgedwongen Chopin op een clavecimbel
speelde, kan geen redelijke verklaring zijn.
Nijhoff werkt ook hier weer met chronismen. Het heden dat zich van zichzelf en
zijn toekomst bewust wordt krachtens diverse ‘verledens’, speelt zich af in een zaal
die zowel een vertrek uit ‘Tempo di Menuetto’ kan zijn als een moderne concertzaal
met enige antieke attributen.
Wat het eerst opvalt wanneer we de manieren vergelijken waarop de historische
sensibiliteit van Nijhoff en Eliot uit hun werk naar buiten treedt, is dat Eliot zich veel
vaker van letterlijke en herkenbare aanhalingen bedient dan Nijhoff. Ik heb tenminste
in ‘De Wandelaar’ niets kunnen ontdekken dat naar een ontlening ruikt.
Dit citaat-effect bij Eliot is interessant genoeg. Op het effect an und für sich, ook
bij andere schrijvers, kan ik nu niet ingaan. Het zou een afzonderlijk opstel vergen.
Maar ondanks het boeiende van het effect is de functie van het citaat bij Eliot soms
zeker niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het gedicht, voor zover het rendement
van de organisatie van een gedicht een maat is voor de kwaliteit ervan.
Door het citaat-effect wordt in zo'n ongunstig geval een bepaalde passus van het
vers in tweeën gehakt door een citaat, dat voor de achtergrond van die passus wel
terzake doet, maar dat verder te losbandig gekozen lijkt.
De verzen 31 tot en met 34 van ‘The Waste Land’ luiden:
Frisch weht der Wind
Der Heimat zu
Mein Irisch Kind,
Wo weilest du?
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Ze zijn geciteerd uit Tristan und Isolde. Het gedeelte van het gedicht waarin dit citaat
staat wordt wel gediend door het refereren aan twee ‘klassieke’ gelieven, die van
elkaar gescheiden zijn, maar het ‘Irisch’ zijn van het ‘Kind’ is te slap bij de directe
taalstructuur van het voorafgaande fragment aangeknoopt. Het citaat is niet dwingend
genoeg in de context geïntegreerd.
Men kan dan ter verdediging een hele reeks mythische achtergronden aangeven
zoals Grover Smith dat doet in zijn boek ‘T.S. Eliot's Poetry, & Plays, a Study in
Sources and Meaning’ - The University of Chicago Press, 1950 - en men kan dat
intelligent doen, maar men praat daarmee een onmiddellijke poëtische verslapping
als het gebruik van ‘Irisch’ niet goed. Ik denk niet dat het falen van het Tristan und
Isolde citaat hier te wijten is aan het omslaan van de taal naar het duits. Vers 12 luidt
immers:
Bin gar keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch.

De omslag is dus niet te plotseling. De lezer is voorbereid, onbewust, zoals hij dat
was in het geval van de Phoeniciër. Dat het duits niet alleen maar een flard van een
opgevangen gesprek hoeft te zijn in het kader van een in het engels gesteld gedicht
zoals in vs. 12, bewijst Eliot even verder ook weer met behulp van Tristan und Isolde.
Dat is in vers 39 e.v.:
I was neither
Living nor dead, and I knew nothing,
Looking into the heart of light, the silence.
Oed' und leer das Meer.

In deze overgang naar het duits kristalliseert ‘the silence’ onverwachts uit in een
magistraal gezien beeld, terwijl dat plotselinge nog eens geaccentueerd wordt door
het overgaan op een andere taal, maar zelfs dit kan niet meer goed maken dat Eliot
met zijn eerste citaat uit Tristan und Isolde de spijker wel op de kop, maar niet diep
genoeg het hout in sloeg.
Hoewel Nijhoff naar hetzelfde streeft als Eliot - accumulatie van verleden en heden
tot een nieuwe modus van bewustzijn, - het gedicht bepaalt zodoende zijn eigen tijd
- gebruikt hij een andere methode. Hij voert woorden in die ontleend zijn aan
specifieke tijden of leefwerelden, of woorden die daarmee normaliter geassocieerd
worden: ‘clavecimbale’, ‘kandelaren’, ‘ernstig vlaams gelaat’, ‘een ridder met zijn
lief’.
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Deze woorden krijgen zwaarte. Zij zijn meer dan datgene wat ze benoemen. Hun
symbolisch karakter krijgt een belangrijke benadrukking. Ook hier zijn ze meer dan
spelers of requisieten in een realistische drama. Dit karakter van de poëzie van Nijhoff,
dat onder meer uit ‘De Wandelaar’ blijkt, is in ‘Hedendaags Byzantinisme’ van
Vestdijk goed ontleed. Opgemerkt moet worden, dat een van de zwakste gedichten
uit ‘De Wandelaar’, ‘Tempo di Menuetto’, door een dergelijke symboliek die aan
de historie ontleend wordt, in twee stukken uiteenvalt op de manier, waarop Eliot
zijn ‘Irisch Kind’ verwaarloosde. Het visioen uit ‘Tempo di Menuetto’ staat te los
van het gedicht zelf. Nijhoff schrijft:
En voor me zie 'k een zaal van vroeg'ren tijd,
Met blanke wanden, spiegels in ovale
Lijsten, veel goude' en glazen kostbaarheid -

een visioen dat tot en met de vierde strofe rustig doorloopt. De vijfde strofe komt
over als een poging om dit visioen achteraf nog in het gedicht te integreren:
God heeft ons in een vreemde wereld gezet:
Wij dansen nog zoals we vroeger deden,
De ziel danst nog het oude menuet,
De tijd is zonder doel voorbij gegleden.

De poging is krampachtig en slaagt niet. Het gedicht blijft uit twee helften, visioen
en niet-visioen bestaan al probeert de dichter de ene kant moraliserend aan de andere
vast te praten. Het visioen is niet dwingend geïntegreerd in het vers. Nijhoff had,
wie zal het zeggen, bij het wat ‘Tempo di Menuetto’ betreft spijkers met koppen
slaan misschien wel de beste bedoelingen die zich denken laten. Maar ook dan kan
men zich op de vingers slaan. Eliot en Nijhoff ondervonden op een analoge manier
de voor- en nadelen van een poëtische werkwijze.
Heeft men een zintuig voor verleden en traditie, dan moet men de betekenis van het
heden noodzakelijkerwijs inzien. Door het bestaan van polen ontstaat een
krachten-veld.
Daarom is het niet verwonderlijk, dat de grens tussen ‘historisch’ en ‘modern’
gedicht zich in het werk van Nijhoff en Eliot niet scherp trekken laat.
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Prufrock loopt door
certain half deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels

maar zegt even later:
No. I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two

De mensen in de omgeving van Prufrock zijn beschaafd, modern, leeghoofdig en
niet van zijn niveau, hoewel Prufrock vlijtig aan hun klein gekonkel meedoet. Hij
schotelt zijn omgeving illusies voor omdat hij niet zeker van zichzelf is. Vaak treft
men bij Eliot deze besluiteloze en grillige figuren, die in hun eigen ogen nulliteiten
zijn, aan in hun rusteloos gepieker. Zij zijn de mensen met de vele gezichten, de
slachtoffers van ‘waanzin van woorden, wanhoop van gebaaren’.
Dit element, het noodgedwongen huichelen, vindt men ook in ‘Portrait of a Lady’.
De volstrekte en fundamentele eenzaamheid van het gezelschap rond de Lady, ‘serving
tea to friends’, wordt door de ik-figuur waargenomen. Het zou amerikaans kunnen
zijn om met een dergelijke verachting over de ‘tea’ te spreken. Dat neemt niet weg
dat ook hij zijn kopje uit drinkt, maar hij blijft een foreigner, die de consequenties
van zijn buiten gesloten zijn inziet. Dan eindigt het gedicht, dat geen oplossing
suggereert.
Bij Nijhoff is het al niet veel anders. Waarin hij wat dit betreft zich van Eliot
onderscheidt is eerder een nuance dan een levensgroot verschil: vergelijk om dat in
te zien bijv. eens de volgende twee fragmenten:
Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen,
Geenszins om liefde, maar om de sublieme
Momenten en het sentiment daartusschen.
(Het Tuinfeest)
And I then: ‘Someone frames upon the keys
That exquisite nocturne, with which we explain
The night and moonshine; music which we seize
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To body forth our own vacuity.’
She then: ‘Does this refer to me?’
‘Oh no, it is I who am inane.’
(Conversation Galante)

Tussen twee haakjes: het is ook erg verrassend ‘Conversation Galante’ naast ‘Het
Strijkje’ en ‘Sonate’ te leggen.
Deze eenzelvige rebellen van tuinfeest en salon, die elkaar sparen om elkanders
kort geluk niet teleur te stellen, komen niet tot openlijke opstand. Grotere
revolutionaire verbanden worden door hen niet gelegd. Zij kunnen zich alleen op
een gesimuleerde echtheid beroepen, maar doordat zij zich van dit veinzen bewust
zijn, zonderen zij zich automatisch van hun feest- en salongenoten af. De ik-figuren
bij Eliot en Nijhoff voelen zich daardoor clown, toneelspeler. Het is het isolement
van de man op de planken:
zonder scrupule, als voor publiek,
In iedren oogopslag een ernst te liegen.
(Levensloop)

Maar in de beslotenheid van het gedicht verzekeren zij zichzelf echt geen hoofdrol
te spelen. Zij zijn bij-figuur, ‘an attendant lord’ uit een Shakespeariaans toneelstuk,
of zelfs een clown die even om zich laat lachen:
Ik speel voor hond, voor mensch, voor olifant:
Ik blaf, ik schreeuw, ik daver met mijn snuit (Clown)
And I must borrow every changing shape
To find expression ... dance, dance
Like a dancing bear,
Cry like a parrot, chatter like an ape.
(Portrait of a Lady)

Een terzijde. - de laatste twee geciteerde fragmenten zijn wel bijzonder verleidelijk
om iets over de stylistische overeenkomsten van beide dichters te zeggen.
Over de stijl van Nijhoff heeft Vestdijk in het door mij al vermelde
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‘Hedendaags Byzantisme’ al het een en ander beweerd. Vestdijk gaat - terecht - uit
van het symbolische karakter van de poëzie van Nijhoff en zegt dat symboliek een
‘oneindige herhalingsdrang’ eigen is. Via het ‘oude bewaren en het nieuwe toevoegen’
komt hij dan gemakkelijk tot een duiding van de appositie bij Nijhoff, het samenkitten
met veel punten en weinig komma's.
Vestdijk komt daar te gemakkelijk toe. De appositie kan evengoed resulteren in
een matter-of-fact-stijl of in een lyrische concentratie, zoals we dat bij Achterberg
vaak vinden:
Een lichaam, blind van slaap,
staat in mijn armen op.
Ik voel hoe zwaar het gaat.
Dodepop.
Ik ben een eeuwigheid te laat.
Waar is je harteklop?
(Standbeeld)

De belangrijkste stijlfiguren bij Nijhoff lijken mij eerder het parallellisme en de
enumeratie. Wat het parallellisme betreft denk ik dan wel op de eerste plaats aan
‘Het lied der dwaze bijen’: steeds worden de eerste en de derde regel van een
vierregelige strofe identiek of bijna identiek herhaald:
ried ons, ach roekelozen,
de tuinen op te geven,
riep ons, ach roekelozen,
naar raadselige rozen.

Als een pendant hiervan is het heel goed mogelijk het begin van Eliot's
‘Ash-Wednesday’ te beschouwen:
Because I do not hope to turn again
Because I do not hope
Because I do not hope to turn

Overeenkomsten in ‘inhoud’ leiden tot overeenkomsten in ‘vorm’ - en omgekeerd
-: parallellisme en enumeratie vallen ook snel bij Eliot op. Het zou voor mij ondoenlijk
zijn en voor de bladspiegel vervelende consequenties hebben, om veel voorbeelden
te geven. Een paar zal ik er noemen.
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Het prachtige parallellisme in de eerste strofe van ‘Aan mijn kind I’ uit ‘De
Wandelaar’; uit ‘The Waste Land’:
He who was living is now dead
We who were living are now dying

Van de enumeratie kies ik voorbeelden als fragmenten uit ‘Kleine prelude van Ravel’;
het slot van ‘Mozart’ uit de bundel ‘Vormen’; bij Eliot kan men ze ook heel vaak
vinden zonder uitvoerig te moeten zoeken: fragmenten uit ‘A Game of Chess’ uit
‘The Waste Land’; uit ‘Cape Ann’, een gedicht uit de reeks ‘Landscapes’.
Swamp-sparrow, fox-sparrow, vesper-sparrow

Voorbeelden van gedeelten uit beider poëzie die een mengvorm van deze twee
stijlfiguren laten zien, vinden we in de citaten uit ‘Clown’ en ‘Portrait of a Lady’
naar aanleiding waarvan ik mij op dit stylistisch spoor begaf.
Voor het samenkitten van het oude aan het nieuwe door de symbolistische dichter,
dat Vestdijk aangeeft, is het parallellisme en de enumeratie significanter dan de
neiging tot appositie, - die overigens verhoudingsgewijs niet eens zo frequent bij
Nijhoff voorkomt. Het is niet voor niets zo, dat sommige liturgieën - en iedere liturgie
leeft bij de gratie van het symbool - sterk enumeratieve en parallellistische
gebedsvormen kennen als litanieën. Vergelijk hiermee bijv. de ‘litanie’ uit deel II
van ‘Ash-Wednesday’.
Teruggekeerd bij de clown die aap, olifant, papegaai, hond, beer en mens tegelijk is,
zien we dat zijn optreden voor een bepaalde dag ophoudt. Het publiek verlaat de tent,
- de clown blijft alleen achter en ziet dat er geen mogelijkheden zijn om op een andere
basis in leven te blijven. Dat is de enige reden waarom hij bij Nijhoff zegt: ‘en keur
mijn daden goed’. De figuren bij Nijhoff en Eliot lijden onder hun individualiteit.
In die situatie zijn twee dingen mogelijk: men kan proberen het lijden weg te
nemen en men kan proberen de individualiteit op te heffen. De eerste mogelijkheid
blijkt niet realiseerbaar: uiteindelijk komen de dwaze bijen als sneeuwvlokken weer
naar beneden.
In het kader van de tweede mogelijkheid is het interessant te zien, dat zowel bij
Eliot als bij Nijhoff meermalen de papegaai voorkomt, als een vegeterend
mechanisme, dat desalniettemin woorden spreekt. Maar
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achter de woorden gaat dan ook geen individualiteit meer schuil. Het dier herhaalt
de woorden die hem zijn ingeprent.
Daarom sterft bij Eliot de papegaai in ‘Aunt Helen’, wanneer zijn meesteres, de
tante, overleden is: het beest heeft geen bestaansrecht meer, wanneer èn de auctor
intellectualis van zijn tekst èn zijn publiek hem ontnomen zijn. De spinetspeler uit
‘Mozart’ brengt, als de grijzende comtesse dat zint, het hem geleerde, hij brengt zijn
kunst, - en wordt dan ook prompt geassocieerd met een vogel, die op een prachtige
manier aangeduid wordt als een papegaai:
Dezelfde dag moest steeds opnieuw gebeuren,
- Hoor de gekooide vogel boven haar -

Pas wanneer de comtesse dood zal zijn, zal de spinetspeler niet meer komen. Tot dat
tijdstip zal dezelfde dag steeds opnieuw gebeuren, omdat het in de aard van vrouw,
kunstenaar en vogel besloten ligt.
Als de voorstelling afgelopen is wordt de clown een Pierrot. De overmatig grote
en rode neus wordt vervangen door de krijtwitte vermomming, als die van de mime
uit ‘Les Enfants du Paradis’ van Carné. Het masker verandert, maar hij kan zich niet
van de Bühne los maken, ook niet in de stad waar hij rondzwerft:
'k Ontmoette 's nachts een vrouw bij een lantaren,
Geverfd, als heidenen hun dooden verven Ik zei tot haar: ‘Vrouw, ik ben moe van zwerven.’
Zij lachte om mijn wit pak en mijn gebaren.
(Pierrot)

Maar ook onder deze omstandigheden is een contact, dat hem van zijn individualiteit
blijvend kan verlossen, onmogelijk:
En vluchtte weg en sloeg me voor 't gelaat.

De thematiek van dit gedicht is nauw verwant met die van ‘Rhapsody on a Windy
Night’ van Eliot:
Every streetlamp that I pass
Beats like a fatalistic drum
The street-lamp said, ‘Regard that woman
Who hesitates toward you in the light of the door
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Hier luidt de laatste regel:
The last twist of the knife.

Het lijkt me dat de ‘fatalistic drum’ en de ‘heidenen’ tot hetzelfde moderne
associatie-veld behoren. De stad wordt gezien als een onherbergzaamheid, waarin
iedereen zijn eigen struggle for life dient uit te vechten. Bij Nijhoff treffen we dit
beeld van de stad één keer nòg explicieter aan, nl. in het gedicht ‘Nacht’, dat door
Nijhoff nooit in een bundel werd opgenomen. Dat is vermoedelijk het geval omdat
het zo sterk doet denken aan het gedicht ‘Pierrot’, dat in ‘De Wandelaar’ te vinden
is, - en ‘Pierrot’ is ongetwijfeld een sterker vers. De eerste twee regels van ‘Nacht’
luiden:
Als doods-hoofden stekend op hooge staken,
Zijn de lantarens om het plein gezet,

Hier ook weer duidelijk de stad als oerwoud, compleet met palissaden van ‘heidenen’:
de Dickicht der Städte van Bert Brecht, een jungle van bomen, waardoor het bos niet
meer te zien is.
In het werk van beide dichters ontmoeten ik-figuren echter een bekende boom,
die even de geborgenheid van hun jeugd terug laat komen. Het is de kerstboom.
Nijhoff: ‘De kerstboom’:
De kaarsen branden tusschen mandarijnen,
Sneeuwsterren, speelgoed en gekleurde noten.
De kind'ren zingen, en de dauw der groote
oogen beweegt en blinkt in 't trillend schijnen.

Eliot: ‘The Cultivation of Christmas Trees’:
...the child
For whom the candle is a star, and the gilded angel
Spreading its wings at the summit of the tree
Is not only a decoration, but an angel.
...the glittering rapture, the amazement
Of the first-remembered Christmas Tree
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Vergelijk bijv. de laatste regel uit ‘De Kerstboom’ geciteerd, met de regel uit
‘Animula’ van Eliot:
In the fragrant brilliance of the Christmas Tree,

Etc. etc. Wanneer ik dit deel van mijn opstel besluit, dan is dat omdat mijn ruimte
hier niet die van een aanzienlijk deel van de verzamelde gedichten van Eliot en
Nijhoff wil beslaan, en omdat ik door het geven van geordende informaties de aard
en de betekenis van die informaties aangegeven meen te hebben.
Het kan vreemd lijken dat ik tot nu toe ‘Awater’, ‘Het uur U’, ‘Ash-Wednesday’ en
de ‘Four Quartets’ buiten mijn beschouwingen gehouden heb. Maar het leek mij
redelijk om de belangrijkste gedichten van Nijhoff en Eliot voor het belangrijkste
gedeelte van het opstel te reserveren.
Het dichterschap van Nijhoff en Eliot heeft zich geëvolueerd naar het schrijven
van onpersoonlijke poëzie. Daarmee beweer ik niets nieuws. Zowel Eliot als Nijhoff
hebben hierover zelf al diverse dingen gezegd. Eliot veel eerder dan Nijhoff in zijn
essay uit 1919, dat ik al vermeldde, ‘Tradition and the Individual Talent’, Nijhoff in
zijn voordracht van 27 november 1935 voor de Volksuniversiteit te Enschede.
Ik ben er eerder op uit om te laten zien hoe deze onpersoonlijke poëzie afgeleid
werd van het symbolisch karakter van hun dichten.
Wat is ‘onpersoonlijke’ poëzie?
Dat Eliot en Nijhoff met de jaren onpersoonlijker gingen schrijven betekent niet,
dat hun poëzie geleidelijk koeler, meer op een afstand van de lezer, is geworden.
Integendeel. Eliot zelf noemt de gang van zaken in ‘Tradition and the Individual
Talent’ depersonalisation, - het betekent dat de emotie die de lezer in een gedicht
meemaakt hoe langer hoe minder aan de emotie van de dichter, en hoe langer hoe
meer aan het gedicht, dat zelf emotie is, gebonden raakt. Negatief zou men
onpersoonlijke poëzie kunnen omschrijven als het absolute tegendeel van
bekentenispoëzie.
Dat deze ontwikkeling bij Eliot en Nijhoff, zoals iedere afzonderlijke ontwikkeling
bij iedere afzonderlijke schrijver, niet een strikt chronologische is geweest - Rodenko
zegt hierover onder meer in zijn inleiding op de Achterberg-bloemlezing van de
Ooievaarreeks enige houtsnijdende zaken - verandert aan mijn stelling in het kader
van dit opstel nauwelijks iets.
In onpersoonlijke poëzie wordt de toevallige emotie van een toevallig
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individu, dat een dichter is, als onbelangrijk en verlammend gezien voor het gedicht.
Zodoende schreef Kloos geen onpersoonlijke poëzie. Kloos was consequent genoeg
wat dit betreft om zich aan zijn eigen adagium te houden. Zijn mening staat dan ook
lijnrecht tegenover die van Eliot, wanneer de laatste in ‘Tradition and the Individual
Talent’ schrijft: ‘The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual
extinction of personality.’
Geen allerindividueelste emotie dus. Nijhoff zegt dan ook in zijn lezing: ‘Ik moet
à tout prix vermijden met hem - Awater - in contact te treden, want dan beginnen de
zwakheden, en ik merkte, over hem nadenkend, dat, al had ik hem nog geen naam
gegeven, ik al veel van mijzelf in hem begon over te dragen.’
Dit alles heeft tot gevolg, dat de zelf-projectie in een ander of in iets anders - en hier
dus in het gedicht - in onpersoonlijke poëzie zo veel mogelijk vermeden wordt. Deze
mentaliteit treedt op veel plaatsen in het werk van Eliot en Nijhoff aan het licht: bijv.
in het tweede deel van ‘Ash-Wednesday’:
Under a juniper-tree the bones sang, scattered and shining
We are glad to be scattered, we did little good to each other

‘The bones’ zijn een zelfstandig opererende realiteit geworden in het gedicht. De
ik-figuur uit het tweede gedeelte van ‘Ash-Wednesday’, waarvan zij blijkens de
context afkomstig zijn, spreekt niet meer. Hij heeft zich van zijn individualiteit
verlost. De problematiek van veel vroegere gedichten van Eliot blijkt hier oplosbaar
te zijn. Vanuit dit standpunt bekeken worden veel ‘minor poems’ van zijn hand
gewoonlijk niet op hun juiste betekenis beoordeeld.
Als verduidelijkende vergelijking waarvan geen bewijskracht uitgaat, kan men
zeggen, dat de ik-figuren in de latere gedichten van Eliot en Nijhoff meer regisseur
dan speler zijn. Soms ontbreekt de ik-figuur zelfs - ‘Mozart’, ‘Lines to a Persian Cat’
- zonder dat er een lyrisch aequivalente hij-figuur wordt ingevoerd zoals in ‘Bruckner’
uit de eerste bundel van Nijhoff.
Elders is de ik-figuur bijv. verteller, als in ‘Het uur U’, - niet voor niets gebruikte
Nijhoff hier consequent het gepaarde rijm, dat al in de tijd van de ridderroman voor
verhalende poëzie gereserveerd was. De verteller spreekt regelmatig in impliciete
terzijdes:
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Maar vreemder, ja inderdaad
veel vreemder dan dat de straat
leeg was, was het feit
der volstrekte geluidloosheid,

Soms worden deze duidende terzijdes echter meer expliciet. Ze worden dan in de
onvoltooid tegenwoordige tijd gesteld. De toon wordt sterker generaliserend:
Het is vaak niet wat het lijkt
hun spel: soms staan ze maar
en praten wat met elkaar,
de woorden zelf zijn pleizier.

De terzijde-toon is de methode van ordening in ‘Het uur U’. De realiteit die geordend
wordt is het gedicht zelf, - hoe afgezaagd dat ook schijnen mag.
Iets dergelijks zien we in het derde gedeelte van ‘Four Quartets’, ‘The Dry
Salvages’:
Lady, whose shrine stands on the promontory,
Pray for all those who are in ships, those
Whose business has to do with fish, and
Those concerned with every lawful traffic
And those who conduct them.

In dit gebed in een gedicht ligt het accent niet op het bidden van een onder zeer
bepaalde omstandigheden levende ik-figuur, die we al of niet met de dichter
vereenzelvigen mogen. De functie van de ik-figuur in het gedicht is eerder een
commentariërende dan een ‘autonoom’ creatieve.
Wanneer, zoals ik voldoende aangegeven meen te hebben, het symbool en in het
bijzonder het hoe dan ook historisch gefundeerde symbool met de daaraan gekoppelde
symbolische kracht bij Eliot en Nijhoff een belangrijke plaats dient in te nemen bij
het beoordelen van hun poëzie, dan is de evolutie van hun werk naar onpersoonlijke
poëzie niet verwonderlijk.
De functie en het functioneren van een symbool is immers essentieel een
bovenpersoonlijke aangelegenheid. Als een bepaald gezelschap het er

Merlyn. Jaargang 2

22
niet over eens is van welk land een bepaalde vlag is, dan heeft die vlag zijn
bestaansrecht als symbool niet meer voor dat gezelschap. Bovendien is de bepalende
invloed van het verleden, de traditie, wezenlijk niet-particulier. Waarmee overigens
niet gezegd wordt, dat de uitwerking van die bepalende invloed op bepaalde personen
in particuliere gevallen geen individuele schakeringen toe zou laten: van het literaire
verleden bijv. zal, blijkens ‘The Waste Land’ en ‘Four Quartets’, menigeen zich
minder bewust zijn dan Eliot.
In deze zin kan Eliot een moeilijk toegankelijk schrijver genoemd worden. Als
we in deel II van ‘Four Quartets’, ‘East Coker’ lezen:
Two and two, necessarye coniunction,
Holding eche other by the hand or the arm
Whiche betokeneth concorde.

dan hebben we natuurlijk al gauw in de gaten, dat we te doen hebben met niet al te
modern engels. Er zal heel wat tijd aan verloren gaan om dan geheel zelfstandig, dus
zonder Eliot-studies zoals die van Grover Smith, tot de ontdekking te komen dat dit
een citaat is uit ‘The Governour’ van Sir Thomas Elyot, een bloedverwant van T.S.
Eliot uit de Tudor-tijd. Het is niet strikt nodig dit te weten: zonder deze wetenschap
is het fragment heel goed te interpreteren, - het feit, dat het engels in deze passage
oud is, is het belangrijkst voor een redelijke lezing, - maar de informatie geeft het
gedicht er een dimensie bij. Als het om hoofdzaken gaat is Eliot echter nooit zo
solipsistisch.
Doordat in ons geval het symbolistische karakter van poëzie en de historische
sensibiliteit van een dichter, en daarmee zijn gevoel voor traditie, oorzaak is van het
ontstaan van onpersoonlijke poëzie, vind ik dat de term ‘impersonal’ van Eliot, die
door Leavis overgenomen werd, misleidend kan zijn. Het is efficiënt een literaire
terminus technicus zo goed mogelijk te kiezen. Men bespaart er zich later een boel
gepraat mee. De spraakverwarring experimentelen - vijftigers - avantgardisten was
volmaakt nutteloos. Als Eliot en Leavis de zaak erg scherp hadden willen stellen,
hadden ze hier beter kunnen spreken over ‘superpersonal’, met als nederlands
aequivalent ‘bovenpersoonlijk’. Dit ‘bovenpersoonlijke’ moet hier uiteraard niet
verstaan worden als ‘transcendent’ maar als: ‘geldend voor een groep personen op
in beginsel de zelfde wijze’.
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In het laatste stadium van hun poëtische ontwikkeling slaan Eliot en Nijhoff in tweede
instantie verschillende, totaal verschillende, wegen in, als we de eerste instantie aan
het kenmerk van de bovenpersoonlijkheid van hun latere poëzie blijven voorbehouden.
‘Het Veer’, ‘Awater’ en ‘Het uur U’ bezitten een sterk episch aspect; voor het
geval van ‘Het uur U’ heb ik dat al nader aangegeven. De mogelijkheid - niet de
wenselijkheid - van een parafrase is groter geworden in vergelijking met het vroegere
werk van Nijhoff. Dat deze groter geworden mogelijkheid zijn poëzie meer of minder
‘verklaarbaar’ zou maken is uiteraard niet waar. Maar dat epiek sterk bovenpersoonlijk
is - de klassieke voorbeelden: Ilias en Odyssee - lijdt geen twijfel.
De bovenpersoonlijke poëzie van Eliot heeft een tendens naar het bespiegelende
essay, die culmineert in ‘Four Quartets’:
There are three conditions which often look alike
Yet differ completely, flourish in the same hedgerow:
Attachment to self and to things and to persons, detachment
From self and from things and from persons; and, growing
between them, indifference
Which resembles the others as death resembles life,
(Little Gidding, III)

En van essayistiek moet wel gezegd worden, dat ze in wezen bovenpersoonlijk
probeert te zijn.
In dit verband wordt pas begrijpelijk waarom Nijhoff in vergelijking met Eliot zo
veel consequenter en ‘traditioneler’ rijm en metrum toegepast. ‘Traditioneler’ zette
ik opzettelijk tussen aanhalingstekens. Het valt nogal mee, dat rijm en metrum van
Nijhoff in zijn latere periode. De rijmen, in het bijzonder die in ‘Het uur U’, zijn veel
glijdender dan vroeger, doordat de rijmwoorden zelf minder nadruk krijgen. Verder
enjambeert Nijhoff in zijn later werk vaker, - en bovendien soepeler.
Het is zinloos Eliot moderner te noemen dan Nijhoff. Het minder regelmatig
voorkomen van vaste vormkenmerken bij Eliot is functioneel voor zijn essayistisch
aspect; het gepaard rijm voor ‘Het uur U’ en de analogieën met de vorm van het
Chanson de Roland voor ‘Awater’, zijn functioneel voor de intenties van Nijhoff.
Men kan de tegenwerping maken, dat Eliot ook al zelden vaste rijmschema's
gebruikte toen hij nog geen bovenpersoonlijke poëzie schreef.
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Een op deze tegenwerping volgend verweer, dat de poëzie van Eliot altijd al
bovenpersoonlijk-essayistisch is geweest, stemt niet overeen met de feiten. De
bovenpersoonlijkheid van zijn poëzie komt voort uit het oorspronkelijk symbolisch
karakter ervan. Omgekeerd wordt dat nonsens.
Rijmt men in het engels, dan rijmt men veel vaker dan in het nederlands met een
staand rijm, omdat de hoeveelheid eenlettergrepige woorden in het engels groter is
dan in onze taal. Vrouwelijke rijmen komen in het engels al gauw als gezocht aan.
Glijdende en dubbelrijmen kunnen zelfs welgemeende hilariteit veroorzaken, zoals
dat niet zelden gebeurt bij Lewis Carroll en in de nonsens-verzen van de naamgenoot
van de koning, Edward Lear. Wanneer men dan bedenkt, dat staande rijmen vaak
nadrukkelijk klinken, met alle mogelijkheden maar ook alle onmogelijkheden daarvan,
ziet men niet alleen in waarom Eliot niet schematisch rijmt, maar ook waarom het
‘blank verse’ in Engeland, en juist in Engeland, zo vaak geschreven werd.
Taalstructuren passen zich bij klankstructuren aan.
Maar daar dieper op ingaan voert van Nijhoff en Eliot af naar een soort vergelijkende
taalstudie, waarin ‘irrelevant distinctions’ onvermijdelijk lijken, - althans in het kader
van dit opstel, dat slechts ten doel had de grotendeels parallelle literaire ontwikkeling
van de poëzie van Nijhoff en die van Eliot aan te tonen, en die ontwikkeling terug
te brengen tot één wezenlijk kenmerk van beider poëzie.
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Een meisje van Gorter
Enno Endt
Het gedicht is, vergeleken bij veel hedendaagse dichtkunst, zo eenvoudig, dat veel
lezers het terzijde zullen leggen zonder verdere nieuwsgierigheid, als zij het niet a
prima vista gaan waarderen. En wie het wel waardeert, moet, als hij vragen stelt bij
zùlk een simpele boodschap, wel behept zijn met die gekkelijke zucht tot rekenschap
afleggen, tot willen weten wat de aard van zijn genoegen is. Slechts wie van Gorter
andere sensitieve verzen heeft gelezen, weet zonder meer dat deze wonderlijk genoeg
zijn om veel vragen op te roepen.
Dit is het eerste versje dat na Mei door Gorter werd gepubliceerd. Het is in deze
vorm te vinden in de vierde jaargang van De Nieuwe Gids, augustus 1889, bladzij
424. De opbouw is bij eerste lezing duidelijk: drie strofen, elk beginnend met een
tijdsbepaling, 's morgens, 's middags, 's avonds (de spelling komt waarschijnlijk nog
voor rekening van Gorters leraar Nederlands op het gymnasium), waarna een
plaatsbepaling volgt: op het witte laken, in het bosch, in een stille kamer. Er wordt
een dag, zoals er blijkbaar vele dagen in het leven van een meisje zijn, beschreven.
Van een meisje zoals vele meisjes zijn? Of van één, wier leven zó ervaren werd? Zoals de lezer wil. Men denkt vooreerst aan één, omdat de situaties waar zij in verkeert
nogal speciaal zijn, haar gedrag wat ongewoon. Was zij in 1889 uit gegoede stand,
dan was haar bezigheid natuurlijk wel gering, maar voor het plaatjes draaien en het
huiswerk en de schriftelijke cursus onzer teenagers zou Gorters meisje toch iets
vergelijkbaars in de plaats kunnen verrichten? Wat voor nu èn toen opvallend lijkt,
is deze vage onbepaaldheid van de situaties, het niet-anekdotische, waardoor het vers
voor sommigen te ‘zweverig’ is. Het is in een detail direct aantoonbaar: de wijze
waarop laken wordt gebruikt, dat hier immers het kussensloop aanduidt.
Direct bevreemdend is ook de afwezigheid van medemensen. Die zullen
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er toch heus wel zijn geweest; in de enkele situaties, hier gegeven, zijn zij echter
ongenoemd gebleven. Wij kunnen ze alleen in strofe 3 aanwezig achten; op grond
van zegt goênacht. Nog meer verborgen zijn zij elders in het vers: als toeschouwer(s),
als rapporteur(s). Nu het echter bij die enkele situaties blijft, die niet voor één dag,
maar voor vele gelden ('s morgens zegt ons immers: in de morgen van veel dagen,
telkens), nu die enkele situaties door ons aangetroffen worden in een vers, - híerom
vooral verstaan wij ze als essentieel. Wezenlijk, bepalend voor dit meisje (of een
meisje) is, dat zij alléén leeft in de dag.
Wat wordt er nu precies van haar gezegd? - Dat zij ontwaakt. Tenminste... Er staat
hier:
‘op het witte laken
doet er een gelaat ontwaken -’

Is doet een causativum? Zoals in: de wekker doet ontwaken?
Waar is dan het object, dat daarbij toch noodzakelijk lijkt? Men kan natuurlijk
zeggen: het portret doet wenen, zonder wenenden te noemen. Men zegt dan dat dit
algemeen, voor ieder geldt. Maar wat kan in het algemeen het wakkermakende van
een gelaat, dat zonder méér genoemd wordt, 's morgens zijn?
Maar als nu het gelaat object is, als het wòrdt gewekt? Dan speelt de hypothese
stuivertje verwisselen met het probleem; de vraag wordt immers: waar is nu het
onderwerp, dat het gelaat ontwaken doet?
Maar kom, wij zijn geen buitenlanders die met weinig Nederlands de taal van
Gorter niet begrijpen kunnen. Wij voelen wel dat doet hier ongeveer de waarde van
een intensivum heeft: het ontwaken wordt in onze aandacht aanbevolen, het gebeuren
wordt gegeven als continuendo, langzaam, ik meen óók: als haars ondanks,
onwillekeurig.
Mooi gebruld, maar de bewijzen, leeuw? Dit keer is er iets wat daarop lijkt. In de
gedichten uit dit glorieuze jaar van Gorters leven, die in 1890 door hem verzameld
werden in de bundel Verzen, komt dit doen vaker voor, nèt zo gebruikt. Terstond op
bladzij 1 (in het Verzameld Werk op bladzij 12): regenen doen de wolken om haar
om; op bladzij 31 (37) in het vers ‘Gij staat zoo heel heel stil’, uit veel bloemlezingen
bekend, ik doe verlangen; op bladzij 50 (53) een manier van zeggen die hier vlakbij
ligt :mijn beenen zijn moe / van 't leven dat ik toch doe.
En dat ons taalgevoel, ook zonder dat wij deze plaatsen kenden, ons de juiste
richting wees, is niet zo wonderlijk, als wij ontdekken dat dit doen ons welbekend
is uit het negende couplet van het Wilhelmus:
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Nae tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet,
Dat is... etc.

Ook de kennis van het Engels (I do like her) hielp allicht. De omschrijving die ik
eerst van het effect van doet... ontwaken gaf, is op de andere zinnen met dit doen
toepasbaar. De eigenlijke handeling wordt als gebeuren enigszins apart gesteld, en
door de aandacht die er voor gevraagd wordt, krijgt men een besef mee van het duren
van de handeling, ook als die zich in korte tijd voltrekken zou; de onontkoombaarheid
is ook in alle voorbeelden aanwezig.
Met deze indrukken komt het effect dat er sorteert in deze tweede regel overeen.
Want naast de dienst die er vervult bij het constitueren van het juiste metrum, brengt
het natuurlijk zijn betekenis met zich mee: een verzwakte plaatsbepaling (daar). Juist
nu dit komt na de tevoren zo heel stellig aangegeven plaats (op het witte laken), dus
juist door zijn overbodigheid, bewerkt het een vervaging van de situatie. En het doet
meer. Men vergelijke: ‘doet er een gelaat ontwaken’ met ‘doet een gelaat ontwaken’;
of zonder de afleidende afwijkende constructie: ‘ontwaakt er een gelaat’ met ‘ontwaakt
een gelaat’; of zelfs in een heel andere mededeling, en mèt de plaatsbepaling die
vooraf gaat: ‘in de stille straat komt er de bakker’ met ‘in de stille straat komt de
bakker’. In de zinnen zonder er wordt steeds een feit droogweg meegedeeld, terwijl
het lijkt alsof de zinnen mèt dit woord verwondering bij de lezer willen wekken. Het
is verwondering, die in een andere nuance - als verbazing - wordt veroorzaakt door
de dativus ethicus (komt me de bakker), die zich met dit er laat combineren bovendien.
Na de stelligheid van uur en plek, in de eerste regel, wordt nu een sfeer, een entourage
opgeroepen. De lezer wordt tot medeleven uitgenodigd en als 't ware in de arm
genomen met de woorden ‘kijk, iets vreemds’.
Vreemd is tenslotte ook, dat niet gezegd wordt dat een zij, een meisje aan 't
ontwaken is, maar dat er een gelaat ontwaakt. Daarmee wordt enkel aandacht voor
het opslaan van de ogen, voor dat zeer gering gebeuren ingeroepen, dat door Leopold
is waargenomen en beschreven met dezelfde tederheid. Het lijkt of het ontwaken
zich voltrekt buiten het meisje om, - dit is wat sterk gezegd; maar het is zo, dat
‘wakker worden’ in de eerste plaats een overgang aanduidt van een verminderde
bewust-
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zijnstoestand naar een vollere; en hier wordt slechts gesproken van het uiterlijk
gebeuren, dat gepaard gaat met die overgang. - Het woord gelaat brengt bovendien
verhevenheid, of liever - nu het hier met grote eenvoud in de verdere woordkeus
samen gaat - zuiverheid mee.
Dat hetgeen hier meegedeeld wordt lichtelijk bevreemdt, alsof het achter glas
gebeurt (zoals een vriend mij zei), komt ook, omdat er geen geluid genoemd of
impliciet gegeven is. Bij de gedachtenstreep ervaart de lezer deze stilte, nu ook de
woorden die reeds stilte in zich borgen, zwijgen, als een stilte in zijn eigen leven.
Het stil ontwaken, dat gebeurde, ìs nu toch gebeurd, maar nog volgt er geen verdere
handeling of mededeling. De lezer ziet een film, die spoedig na de inzet wordt
vertraagd, en die dan staan blijft op één beeld, ook het geluid valt weg.
De twee regels die dan volgen, verbreken die betovering. Er komt een duidelijke
plaatsaanduiding, daar, de dichter is nu ook niet enkel als bemiddelaar (als
filmoperateur) aanwezig, hij laat zich door zijn vergelijken als de maker kennen.
Ook door de wat gekunstelde constructie van die vergelijking worden wij ons van
de afstand meer bewust. De woorden op de peluw, na die dikke komma, staan nogal
apart, ook als men deze zin bij tweede lezing op de juiste wijze intoneert.
Gelukkig kan ik hierna de twee andere strofen met een lichter tred doorlopen. Want
in de tweede en de derde komen de aspecten die wij in de eerste ons bewust hebben
gemaakt, terug. Wellicht is dit een reden waarom het gedicht ons zo bizonder gaaf
en indrukwekkend voorkomt. Met loopt... te schijnen is opnieuw het duratieve, het
continuendo aangegeven. Het schijnen moet wel zijn: licht van zich uit doen gaan,
maar heeft als nevenassociatie toch bij vele lezers ook: niet wezenlijk zijn. Het
gebeuren is opnieuw zeer stil en weinig; zij is weer met zichzelf alleen; het beeld
blijft staan bij het durend kijken, als weer die stilte valt, - dit keer verder in de strofe,
na de derde regel. Daarna herneemt de werkelijkheid zijn recht, er blijken anderen
te zijn, of op zijn minst één andere; voor hem geldt wat geconstateerd wordt: dat ze
is gegaan. Wij herkennen bij die laatste woorden ook de versbeweging van de eerste
strofe, regel 4. Op de peluw heeft een ‘naslag’ na de laatste heffing, mist de ‘voorslag’
van ze is gegaan, maar beide tellen toch twee heffingen die van de voorafgaande
losgemaakt zijn en apart staan.
Wie mij bij mijn staart wil grijpen, kan hier mooi terecht. Behalve dat er veel gelijk
bleef, is in deze strofe immers ook wel wat veranderd. Het leliemeisje van de eerste
strofe is hier in de tweede nog wel ‘tussen
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Herman Gorter
Een meisje
'S morgens op het witte laken
doet er een gelaat ontwaken dat ligt daar als een waterlelie
op een golf water, op de peluw.
'S middags loopt ze in het bosch te schijnen,
haar oogen tusschen bladen als twee kleine
vuurjuweelen, kijkend in een laan bladen ruischen weer dicht, ze is gegaan.
'S avonds lacht ze in een stille
kamer, zonder 't zelf te willen
wordt ze weer droomerig en lacht
minder en minder - zegt goênacht.

Bij Merlyn II/6, bladz. 25.
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bladen’, in de vegetatie opgenomen, maar heeft toch door die vuurjuwelen ook iets
fels en fonkelends meegekregen. Het minerale der juwelen wordt door vuur- zozeer
gereleveerd, dat men zelfs even denkt aan een klein roofdier; waarmee dan loopt...
te schijnen niet correspondeert. En dan: vóór de gedachtenstreep is zij alleen, jawel,
maar in de eerste strofe gold het feit der vergelijking als bewijs voor de aanwezigheid
des dichters; die is dan op gelijke wijze in de tweede strofe vóór de streep aanwezig.
Een vormverschil dat hoe dan ook de inhoud zal beinvloeden, is nog, dat van deze
strofe elke regel vijf, van beide andere elke regel vier heffingen telt.
Ik laat het antwoord op die tegenwerpingen aan Gorter over, die het op zijn wijze,
nogal onverwacht, zal geven aan het eind van dit artikel.
In de derde strofe wordt de stilte om dit meisje eindelijk genóémd. En het vreemde
van dit leven wordt nu haast beklemmend, want zij zelf làcht in de stilte, zonder dat
er anderen ter sprake zijn gebracht. Zo maar lachen in een stille kamer... Is dan de
met zoveel tedere bewondering beschrevene toch niet ‘ons aller meisje’, is zij één,
en is zij ziek en wat verdwaasd, autistisch, werkelijk ‘vreemd’? Zij is ook willoos
aan haar stemming onderworpen, die weer terugdrijft uit het ogenblik van vrolijkheid;
zij wordt ‘weer’ dromerig, waardoor wij weten dat het niet geheel bewust zijn van
de wereld werkelijk tot haar wezen hoort; het vers buigt hier naar zijn begin terug.
Dan neemt het weinige geluid in deze vreemde situatie af. In de woorden zelf
(‘minder en minder’) nadert weer de algehele stilte, waar de lezer na de vroegere
ervaringen van weten kan. Het vers is bijna uit. Die welbekende, steeds één regel
opgeschoven stilte dreigt de stilte na het laatste woord van het gedicht te zullen
worden. Er zal dan geen beweging en vertrouwde werkelijkheid meer volgen, en
geen andere stem meer klinken. De lezer die in eigen stilte achterblijft, zal dan die
stilte nog als deel van het gedicht ervaren, als de stilte van het meisjesleven waar hij
de beklemmende bekoring nog van ondergaat. Al staat er 's avonds, al gebeurt het
vele malen, dit slapen gaan zal onbehagelijk gelijk aan sterven zijn. De lezer weet
bij de gedachtenstreep dat het bijna te laat is. Maar tegelijk herkent hij het moment,
waarop hij, telkens in de vierde regel van een strofe, staande werd gehouden, vóór
de beide laatste toppen in het metrum zich verdeelden over de resterende syllaben.
Hij kent de lengte van de regels dézer strofe. Hij weet dat lacht zijn rijmwoord nog
niet heeft gevonden. Hoe langer dus de stilte duurt, hoe zekerder hij zijn
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kan dat nog enkele woorden volgen. Hij weet nog níet, of het patroon dat in de eerste
strofen is gegeven, zich herhalen zal: de werkelijkheid der anderen, beweging en
geluid; het toegevoegde laatste kan dit keer noodlottig zijn.
De drie syllaben brengen andermaal het leven, de normale werkelijkheid voorzichtig
voor het meisje en haar lezer terug. Er zijn dus anderen, met wie zij heeft gelachen,
heel gewoon, en die vertrouwelijk goenacht worden gezegd, - een afscheid weliswaar,
maar dagelijks en in haar eigen stem.
Toch hebben wij ons niet vergist Wij hebben ons niet wijsgemaakt, dat aan dit meisje,
beter: aan de wijze van ervaren van dit meisjesleven iets biezonders was. Wie daarvan
niet is overtuigd bij de beschouwing van dit vers, zal vinden dat hij met wat uiterst
onbeduidende gegevens door de dichter is verveeld. Hem zij de verdere lectuur van
Gorters sensitieve verzen aangeraden. In het bekendere ‘De boomen waren stil’
herkent men al de hier gevonden noties, veelal in de woorden zelf van het gedicht:
het stil bestaan als van een plant (‘de wereld en het menschgewas / ze leven nauw’),
de bevreemding om het machteloos nu eenmaal zo-zijn van zichzelf en van de dingen
(‘de heuvelen zonder wil / lagen op vreemde wijs’, ‘over de wereld was /
waarschijnlijk alles zoo’), geïsoleerd zijn, de obsessie, kalm nog, en iets
geruststellends, ‘goede liên’, aan het einde van het vers in al het rare:
Ik liep het aan te zien
bang en tevreden,
mijn voeten als goede liên
liepen beneden.

Het is geloof ik dit bestaansbesef, dit wonderlijk zich voelen leven, los van anderen
en zonder wetenschap waarom, overgeleverd aan de lichte wind, soms ook de storm
van stemmingen, en dit zo argeloos, als zonder zelf ervan bewust te zijn, als zijns
ondanks in taal gebracht, - er zijn geleerder woorden voor, maar dit is meen ik wat
veel verzen in dit boek van 1890 vandaag nog zo onmiddellijk herkenbaar maakt.
Er bestaat van dit gedicht een kladhandschrift, waarvan de doorgestreepte tekst nog
leesbaar is (hier tussen haakjes afgedrukt):
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Een meisje.
'S morgens op het witte laken
doet er een gelaat ontwaken.
Dat ligt daar als een waterlelie
op een golf water, op de peluw.
(Eerst kijken)
'S middags loopt ze in het bosch te schijnen,
haar ogen (zijn in) tusschen bladen als twee kleine
(j) vuurjuweelen, (kijken) kijkend in een laan (ruischende vallen die) bladen ruischen weer dicht, ze is gegaan.
('S avonds in) ('S avonds zit ze nog te lachen)
'S avonds (lachen) lacht ze in een stille
kamer, zonder 't zelf te willen
wordt ze (heel) weer droomerig (, lacht niet meer,) en lacht
minder en minder, zegt goênacht.

De kans om het ontstaan van een gedicht zo op de voet te volgen is vrij zeldzaam.
Wie de wijzigingen nagaat ziet, hoe zij bevestigen wat hier tevoren werd
geconcludeerd. ‘Behalve dan toch die gedachtenstrepen die in strofe 1 en 3 ontbreken!’
Zeker, maar niettemin: hun plaatsing was wel de uiteindelijke bedoeling van de
dichter: er is een tweede handschrift van het vers, voorkomend in het briefje waarin
Gorter dit en nog een ander aan De Nieuwe Gids ter publikatie aanbiedt.1 Daarin
staan beide strepen waar de zetter ze gehoorzaam voor ons aanbracht. Extra
gehoorzaam nu hij - via Kloos - nog Gorters boodschap kreeg: ‘Verander vooral de
interpunctie niet of laat mij de proef nog even zien’.
De curieuze verdere geschiedenis van dit gedicht vormt een verhaal apart, dat
trouwens literairhistorisch-biografisch is. Maar van belang is nog dat Gorter in de
uitgave van 1897 (De school der Poëzie) de titel wegliet; zoals hij deed met al díe
verzen, die oorspronkelijk een titel droegen. En in de druk van 1916 moest de hele
middenstrofe het ontgelden: die werd geschrapt. Of zijn motief daarvoor ook lag in
de verschillen die wij signaleerden tussen deze strofe en de beide andere, is nog
onbekend.

1

Een reproduktie in lijncliché van deze en andere handschriften van sensitieve verzen verschijnt
eerstdaags bij J.M. Meulenhoff, verzorgd en ingeleid door Garmt Stuiveling.
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Het ochlokratisch realisme van Piet Calis
Piet Calis, Daling van temperatuur - Bert Bakker / Daamen N.V.
-Den Haag, 1964
H.U. Jessurun d'Oliveira
1. Ik weet niet hoe het komt maar nu ik op het punt sta om Daling van temperatuur,
de lang aangekondigde bundel Maatstaf-opstellen van Piet Calis te bespreken, moet
ik opeens denken aan de antiblablamachine die een duits minister onlangs in zijn
spreekkamer liet monteren om wat gang achter de audiënties te zetten. Het apparaat
bestond uit een batterij van vier zich achtereenvolgens omkerende zandlopers met
opschrift: Inleiding, Ter zake!, Conclusie?, Einde audiëntie. Binnen een kwartier
staan de bezoekers weer op straat. Maar goed, nog meer ter zake.
Het boek bestaat uit vier delen: een verantwoording, een reeks opstellen over
Herman Gorter, J.H. Leopold, P.C. Boutens, A. Roland Holst, Paul van Ostaijen, M.
Nijhoff, H. Marsman, J.J. Slauerhoff, Gerrit Achterberg, Leo Vroman, Lucebert, en
tenslotte Sybren Polet, dan volgt een soort conclusie, en het geheel wordt afgerond
met een piepklein bloemlezinkje uit het werk van de twaalf besproken dichters,
gemiddeld drie bladzijden per dichter.
2. Voordat ik aan de bespreking van wat met schromelijke overdrijving de
gedachtengang genoemd zou kunnen worden toe kan komen, moeten er eerst een
aantal faktoren gesignaleerd worden die het bijzonder lastig maken deze
gedachtengang te achterhalen. Het is eerlijk gezegd slavenwerk om nog iets toonbaars
te halen uit dit boek. De schrijver moet zich erop hebben toegelegd door het toepassen
van allerlei afleidingsmanoeuvres de aandacht van de lezer zoveel mogelijk af te
leiden, hem te prikkelen en te sarren, zozeer dat het lezen van zijn boek een veel
inspannender aangelegenheid is geworden dan nodig zou zijn geweest, en zeker veel
inspannender dan het lezen van een werkelijk ingewikkelde studie. Laat ik de dingen
die mij moeite gekost hebben maar puntsgewijs aangeven.
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3. Een van de eerste gebreken is de slordigheid: niet alleen wemelt het boek van de
drukfouten, zowel in Calis' eigen tekst als in de door hem geciteerde gedichten1, maar
ook in het taalgebruik.
Wat te denken van zinswendingen als: ‘een gevoel van vertwijfeling aan de realiteit’
en ‘angst om de vervreemding’. Overeenkomst in klank noemt hij ‘klanktechnische’
overeenkomst, maar hier zijn we misschien al bij een stijleigenaardigheid: het ronken.
Intussen laat ik de grootste slordigheid, die in het denken, nog even rusten, straks
zijn er voorbeelden te over. Wie wat bewaart die heeft wat.
4. Zijn stijl doet Calis kennen als een bombastische Halbgebildete die geruggesteund
door enige populairwetenschappelijke werken en met een bord voor de kop een
zeepkist beklautert om met een indrukwekkende woordenvloed de menigte zijn
heilsleer te verkondigen. Zijn vocabulaire is dat van de autodidakt wiens
zelfverzekerdheid omgekeerd evenredig is aan zijn vermogen de vers aangeleerde
begrippen op de goede plaats te gebruiken. Na te hebben opgemerkt dat het een eis
van kritische hygiëne is zover mogelijk door te dringen in een bepaalde poëzie zegt
hij: ‘Daarna is men gefascineerd, of men schrijdt voorbij.’ Deze neiging tot het
gebruiken van het iets deftiger, iets omslachtiger woord vindt men ook terug in
tournures als ‘in toenemende mate twijfelachtig’. Is deze gewichtigdoenerij op zichzelf
al amusant genoeg, echt leuk wordt het pas als op gewichtige toon onzin verkondigd
wordt: ‘Deze tendens tot objektivering vindt bij Nijhoff zijn komponent in een steeds
sterker wordende opvatting van de taal als...’ Toch lijken component en pendant
weinig op elkaar. Maar wacht, hij bedoelt natuurlijk exponent. Zulke pogingen om
dure en gezaghebbende taal uit te slaan worden gedwarsboomd door turfbare
opeenhopingen van in de jaarvergadering van de hengelklub op te vangen flarden
als: noties, instellings, als zodanigs, aandacht opbrengens, vertegenwoordigts,
mentaliteits, voor zijn gevoels, feitelijks etc. etc.. Uit dit woordarsenaal is toch eerder
scholing op een kadercursus af te leiden.
5. Dit is een van de boeken waarbij de manier waarop het betoog ge-

1

In Het boegbeeld: de ziel heeft hij in de achtste regel weliswaar een voet verdonkeremaand,
maar daar staat tegenover dat hij er in de negentiende weer eentje bijgefantaseerd heeft; in
een gedicht van Lucebert (p. 123) staat ‘vreugde’, waar ‘vleugels’ horen te staan. Het is al
een hele verbetering dat hij op zulke drukfouten geen interpretaties meer baseert.
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voerd wordt meer inzicht verschaft in de ideeën van de auteur dan de inhoud van het
betoog zelf. Met name geldt dit voor de telkens terugkerende verzekering dat dit of
dat ‘niet toevallig is’.
Over de vroegere titel Topkonferentie merkt hij op: ‘Nu was die titel niet toevallig,
ook al heb ik voor dit boekje een andere titel gekozen.’
‘Niet toevallig heeft juist Polet geprobeerd om zich met zijn roman Breekwater
te distantiëren van de karakterroman (...)’ En, heel mooi: ‘Dat deze visie juist in onze
tijd bij zo verschillend geaarde dichters ontstaan kon, is niet toevallig, als men bedenkt
dat ultraviolette stralen en andere middelen waarmee we onze wereld plegen op te
breken, hen daarin zijn voorgegaan.’2
Men moet uit dit soort uitspraken afleiden dat voor Calis alle gebeurtenissen hun
oorzaken hebben. Hij leeft in een Newtoniaanse wereld, waarin niets ontsnapt aan
de wetten der causaliteit. Daarin kan ik wel niet helemaal met hem meegaan, maar
toch verder dan hijzelf. Hij rekent zich immers tot de twintigste-eeuwers die o.m.
daardoor gekenmerkt worden dat zij ‘voor hun bewustzijn niet meer in een
werkelijkheid die causaal geordend is (leven), maar in een werkelijkheid die uit
verschillende werkelijkheden tegelijkertijd bestaat’, wat dat ook verder moge
betekenen. Waarschijnlijk hangt een en ander samen met zijn theorie over het toeval
als creatief moment.
Hoe achteropgeraakt onze naar eigen inzicht zo hypermoderne Calis is, blijkt ook
door de nu langzamerhand naar zijn regionen afgezakte sleutelwoorden van over hun
hoogtepunt geraakte voornamelijk negentiende-eeuwse filosofieën. Als goed kind
van zijn tijd gebruikt hij de woorden van een voorafgaande periode. In zijn
verdomhoekje zit braaf alles wat: statisch, absolutistisch, mechanisch, traditioneel,
romantisch, chronologisch, stereotyp, gehoorzamend aan ‘logische causaliteit’ en in
roestoestand vervaardigd is, terwijl daarentegen wat zich in zijn stereotype en
traditionele voorkeur mag verheugen zonder mankeren een van de adjektieven:
relativerend, gerelativeerd, humoristisch, ironisch, dynamisch, organisch, funktioneel,
avantgardistisch, modern of interessant opgegespt krijgt. Als hij wenst kan de lezer
op grond van dit materiaal zelf de moderniteit van Calis in een jaartal uitdrukken.
Het zou me verbazen als hij bij zo'n opinieonderzoek de 20ste eeuw haalde. Ik vind
het dan ook hoogst komiek deze Schwammnase gedurig kreetjes te horen slaken over
‘ons XXste eeuwers’, terwijl hij hijgend bezig is Cape Cana-

2

Nobelprijs 1901. Roentgen.
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veral nog net op de drukproeven te veranderen in Cape Kennedy en dat nog wel in
naam van ons moderne levensgevoel en ons modern wereldbeeld!
6. De cultuurfilosofische terzijdes in dit boek vormen er de meer onderhoudende
van. Calis' denkbeelden op dit terrein (en op dit terrein niet alleen) zijn bepaald
revolutionair, verbazingwekkend zelfs. Om hun ondoordachtheid. Zij vormen dan
ook een onvoldoende aanknopingspunt voor diskussie en kunnen eigenlijk alleen
aanleiding zijn om hun auteur als Prugelknabe te bejegenen! De beste methode om
deze gedeelten van het boek te bespreken bestaat uit citeren en uitsliepen; als ik dan
toch zo nu en dan een enkele tegenwerping plaats, dan is dat omdat het bloed kruipt
waar het niet gaan kan - een karakterfout zonder enige twijfel.
Hier hebben we bijvoorbeeld een cultuurfilosofische uiteenzetting à la Lou de
Palingboer:
‘Onze tijd heeft immers nauwelijks behoefte aan de herleving van het diskursieve
denken, dat in het Athene van Perikles begonnen is, zich vervolgens met het optreden
van Augustinus en andere kerkvaders bepaalde aspekten van het Christendom
annexeerde en daardoor in metafisische zin versterkt werd, en dat (...) zijn tot dusver
grootste verbreiding vond in de Romantiek. In deze eeuw met zijn dinamische visie
op de mens en de ruimte die hem omringt, lijkt dit diskursieve denken in principe
althans overwonnen. Na Darwin en Einstein en vooral na de ontwikkeling van de
moderne natuurtheorieën (een woord dat trouwens nog typisch uit een Platoons
verleden stamt) breekt zich in toenemende mate een konceptie baan die de omringende
werkelijkheid èn de mens in die werkelijkheid als een essentiële eenheid3 ervaart.
Wij kunnen onze wereld op de duur niet meer dualistisch blijven zien, omdat wij ons
anders emotioneel niet meer in de nieuwe mogelijkheden thuis zullen kunnen voelen.’
We kunnen hier als elders waarnemen, dat althans Calis definitief en glansrijk met
het discursieve denken heeft afgerekend, zowel in principe als in praktijk. Ook daarom
is het weinig zinvol over zijn denkbeelden te diskussiëren.
Nog een mooie:
‘De vroegere koncepties van een overal bestaande kausaliteit waren door
wetenschappelijke experimenten een fiktie gebleken; in de poëzie werden

3

Goed tellen!
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kausale relaties onbekommerd gesuggereerd.’ En in de poëzie niet alleen, mogen we
er wel aan toevoegen als we zien hoe weinig voor Calis nog toevallig is, en hoe
kwistig hij met daarommen en oorzaken strooit.
En hier.
‘Voor Polets ontwikkeling als dichter hebben de ontdekkingen van de moderne
fysici duidelijk veel betekend. Het bankroet van allerlei mechanistische
natuurbeschouwingen heeft met zich meegebracht4, dat de wereld niet langer als een
verzameling statische eenheden kan worden gezien. De buitenkant van de dingen is
bedriegelijk gebleken.5 Wat voor de oppervlakkige waarnemer een en ondeelbaar
lijkt, vertegenwoordigt6 in feite een kosmos van elkaar beïnvloedende energieën.
Termen als “atoom” en “individu”, beide van de oorspronkelijke betekenis
“ondeelbaar” afgeleid7, zijn daarmee onbruikbaar geworden. Zij maken immers deel
uit van een thans verouderd wereldbeeld.’
Dan nog wat paarlen voor de zwijnen:
‘De logika van een door duizenden jaren geordende beschaving ...’
‘De tijd als een chronologische, buiten de mens staande macht is vernietigd;’
‘De logische causaliteit, restant van een een-dimensionale opvatting van de
werkelijkheid ...’
‘Het logische, op de kausaliteiten van een euclidisch wereldbeeld vertrouwende
denken ...’
Dit tuiltje citaten offreer ik ter overdenking aan al diegenen die met de gedachte
spelen nog eens iets te schrijven voor de ontwikkelde leek. Hier zien we immers wat
er bij zo'n ontwikkelde leek overkomt van al deze goedbedoelde en o zo voorzichtige,
glasheldere populariserende uiteenzettingen ...
7. We zijn nu voldoende ingewijd in terminologie en gedachtenwereld van Calis om
ons te wagen aan zijn hoofdbetoog. Het bedonderde hierbij is dat ik niet zonder zijn
betoog te vervalsen er een samenhangende

4
5
6
7

Oefening. Hoe ligt volgens C. het causale verband?
Men herinnere zich, dat deze visie niet toevallig is als men bedenkt dat ultraviolette stralen
en andere middelen waarmee we onze wereld plegen op te breken C. daarin zijn voorgegaan.
Aanwijzing: als C. het woord “vertegenwoordigt” gebruikt, bedoelt hij altijd: is, resp. bestaat
uit.
Zoals men weet, worden woorden van betekenissen afgeleid; deze betekenissen zweven in
de wereldruimte totdat woorden zich erover ontfermen: in de oorsprong was niet het woord,
maar de betekenis.
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synopsis van kan geven. De enige samenhang wordt namelijk gevormd door de
consistentie waarmee tegenstrijdigheden worden ingevoerd. In feite vormt zijn theorie
een samenraapsel van misverstanden.
Indertijd, toen de opstellen maandelijks in Maatstaf verschenen, meende ik dat
het gebrek aan samenhang dat ik dacht te konstateren op rekening moest worden
gesteld van mijn onvermogen om de draad maand in maand uit vast te houden, maar
nu ik de opstellen, nog wel voorzien van inleiding en slotbeschouwing, achter elkaar
zie staan moet ik vaststellen dat ik het bij het verkeerde eind had: er was geen draad,
er zijn alleen losse eindjes. De kluwen wol is door de motten aangevreten: telkens
zit men met een nieuw los draadje in z'n vingers.
Een van de moeilijkheden bij de vastlegging en analyse van zijn theorie is dat hij
over alle opstellen verspreid is; het is misschien het beste om zomaar ergens te
beginnen. Na de bespreking van de theorie zal ik dan nog een enkele opmerking
maken over Calis' bejegening van de individuele dichters. Daarbij zal ik dan
stilzwijgend voorbijgaan aan het opstel over Slauerhoff: ik ben sinds mei 19638 niet
van mening veranderd, evenmin als Calis zelf trouwens.
8. In zijn inleidingscollege als Charles Norton Eliot Professor op 4 november 1932
liet T.S. Eliot zich als volgt uit over de ontologische status van het gedicht:
The poem's existence is somewhere between the writer and the reader; it
has a reality which is not simply the reality of what the writer is trying to
‘express’, or of his experience of writing it, or of the experience of the
reader or of the writer as reader.’
Deze omschrijving bij wege van uitsluiting komt een heel eind in de richting, ook
al, of misschien omdat hij de precieze plaats van het gedicht in het midden laat, en
in elk geval vormt hij een geschikt kader voor Calis' beschouwingen. Het is een
bezonnen poging om het gedicht te vrijwaren voor annexatie door dichter of lezer,
en het een zekere onafhankelijkheid te garanderen ten opzichte van beide partijen.
De negatieve formulering, die nog een grote ruimte voor meningsverschillen openlaat,
is typisch die van de diplomatieke bemiddelaar.
Hoe ziet op zijn beurt Calis de plaats van dichter, gedicht en lezer? En hoe liggen
hun onderlinge relaties? Door het stellen van deze vragen hebben we een paar
aanknopingspunten in de warwinkel.

8

Zie Merlyn I/4, mei 1963, p. 18 vlg.
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9. Calis' vraagstelling is er een die past in het perspektief van de lezer. Hij valt met
een dubbele porte-brisée-deur in huis: ‘hoe verhoudt men zich in konkreto tot het
gedicht, tot de oorspronkelijke dichter en niet in laatste instantie tot zichzelf die als
mens in een historische situatie (veranderend, levend) gekonfronteerd wordt met een
verschijnsel dat in allerlei opzichten aktief kan zijn?’
(In de verte doet deze vraag denken aan het verhaal van Bomans hoe hij er eens
in slaagde door razend snel het toneel op en af te rennen de rol van de zeven dwergen
te spelen.) Men moet even wennen aan Calis' hebbelijkheid om in zijn vragen maar
vast de antwoorden te stoppen. ‘De oorspronkelijke dichter’ impliceert een afgeleide
of opvolgende dichter, en ‘niet in laatste instantie’ maakt van de lezer nog wel geen
koploper, maar in elk geval een goede tweede in de race om de muzenkus. Als lid
van de poëtische consumentenbond vraagt Calis zich bij het produkt van de fa. Gorter
af: ‘hoeveel ruimte deze dichter heeft vrijgelaten voor de eigen kreativiteit van de
lezer. Wat kan ikzelf nog met zijn poëzie doen? Hoeveel leven kan ik erin kwijt?’
Ik leid hieruit af dat er een antagonistische relatie bestaat tussen dichter en lezer, en
dat het gedicht het gevechtsterrein vormt. Van de dichter hangt het af wat de lezer
met het gedicht weet aan te vangen. ‘Eeuwenlang’ heeft men over de rol van de lezer
anders gedacht, volgens Calis, maar gelukkig komt daar ‘de laatste tijd’ verandering
in. Volgt een karikaturale uit de duim gezogen beschrijving van de vroegere toestand,
die uitsluitend ten doel heeft het publiek tegen de dichter op te hitsen om het onrecht
uit het verleden te wreken. Met betrekking tot de kunstenaars spreekt hij over
goddelijke lakens, olympische allures, met betrekking tot het publiek, over ‘het
gemeen’, dat de ‘grillen’ van de olympiërs had te slikken, en hij beklaagt de arme
‘artistieke leek die tot een kollektieve naamloosheid werd gedoemd’. Aber jetzt wird
alles alles anders! Er breekt een opstand uit tegen de inspiratie, die plaats maakt voor
ambachtelijk kunnen: weg met de roes, leve de koele zakelijkheid. De lezer mag nu
ook meedoen! ‘Het gedicht vraagt lezers, niet als toeschouwers, maar als voltooiers.’
In verband met de poëzie van Polet merkt hij op, ‘dat de lezer niet langer passief kan
blijven, maar dat hij de werkelijk kreatieve rol op zich neemt.’ En in zijn
slotbeschouwing heet het: ‘De dichters zagen zichzelf als een soort uitverkoren
mensen, die in naam van de onmondige lezers de werkelijkheid ondergingen. (...)
Van de lezers werd gevraagd, niet dat zijzelf het gedicht met hun anderssoortige
emotionaliteit zouden laden, maar dat zij in de gevoelswereld van de dichter zouden
proberen binnen
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te dringen.’ In tegenstelling tot nu: ‘het werd van belang om het gedicht niet langer
emotioneel vast te leggen, maar om de lezer nog slechts gegevens te verschaffen
waarmee hij telkens opnieuw zijn eigen gedicht zou kunnen schrijven. (...) De dichters
worden langzamerhand anoniem, terwijl van de lezers kreatieve inspanning wordt
gevraagd.’
Maar meteen wat kommentaar. Wat ons hier wordt aangeboden als een beschrijving
der ontwikkeling tussen schrijver en lezer, is niets anders dan een demagogische
manoeuvre of een als historische werkelijkheid voorgestelde wensdroom, en in elk
geval de uiting van een indrukwekkend ressentiment. Het arme lezersproletariaat,
eeuwenlang geknecht door musische kapitalisten komt nu eindelijk zelf sinds Polet,
wat zeg ik, sinds Calis in opstand en eist erkenning als schepper van hoger orde dan
de dichters, die alleen maar materiaal aansjouwen. De bordjes zijn verhangen! Moet
dit werkelijk doorgaan voor historische schets? De rederijkers. De Leerplichtwet.
De ontwikkeling van de boekdruktechniek.
Verder gaat de gegeven voorstelling van zaken ervan uit, dat de relatie tussen
dichter en lezer die van twee om één hok of been vechtende honden zou zijn. Zo ligt
de zaak natuurlijk niet. Het is heel wel mogelijk het licht wat meer te laten schijnen
op de activiteiten van de lezer, zonder daarmee de rol van de schrijver evenredig te
verkleinen. Wanneer C. de lezer de ‘werkelijke kreatieve rol’ toedicht, dan vergroot
hij diens rol buiten alle proporties, maar het is helemaal te dol om daarbij de dichter
te degraderen tot handlanger. Calis is het slachtoffer van een modieus theorietje à la
Berdjajew over de moderne middeleeuwen, dat is nog het vriendelijkste wat over
deze Schwadroneur gezegd kan worden.
10. Al heeft in het voorgaande Calis de dichter, die gevallen grootheid, zijn vet al
gegeven, toch, voor de goede orde, nog maar een nader onderzoek naar diens positie.
De dichter is, betoogt C. zo ongeveer, evenals de lezer, onderhevig aan de tijdgeest.
Het gevoelsleven van de 20ste-eeuwer is essentieel anders dan dat van andere-eeuwers,
en wel op grond van de ontwikkeling der natuurwetenschappen. Deze ontwikkeling
heeft met zich gebracht ‘het bekende feit dat in deze eeuw de band tussen de mens
en zijn omstandigheden niet langer dwangmatig is. Men kan dit feit met behulp van
allerlei verschijnselen adstrueren.’ Me dunkt, als het adstruktie nodig heeft, is het
geen feit.
Als voorbeelden van die opheffing der dwangmatigheid noemt hij o.a.: dat
koukleumen swinters naar de Sahara kunnen, en dat zomergroenten
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swinters in blik verkrijgbaar zijn (en, zo kan men eraan toevoegen, ook szomers uit
het ijs), dat het arbeiderskind kan studeren, dat de keuze van godsdienst vrij is, dat
de pil bestaat, en de bioskoop.
Laat ik even een momentopname van onze dorpsintellektueel maken: ‘Thans
ontstaan voorwerpen waaraan geen mensenhand te pas is gekomen. Het feit dat de
mensen op het ogenblik over meer vrije tijd beschikken dan ooit eerder in de
geschiedenis, betekent niet dat zij minder te eten hebben, integendeel. Op deze wijze
kan men doorgaan.’
Zeker, zo kan hij bladzijden lang pompeuze onzin uitslaan. De tweederden van
de wereldbevolking die honger lijden (meer mensen dan ooit eerder in de
geschiedenis) kunnen hun buik vullen met Calis' verzekering. Maar wat is nu het
verband hiervan met de dichter? Dat is heel eenvoudig: Calis gaat uit van een
dwangmatige en ethisch positief te waarderen band tussen de dichter en de tijd(geest).
Dat blijkt o.m. wanneer hij als verschil tussen Lucebert en Polet aangeeft dat de
eerste zich niet thuisvoelt in een wereld die zo essentieel veranderd is, terwijl Polet
zich daar best in zijn element voelt. Lucebert heeft, zegt C. ‘een kwaad geweten
tegenover zijn menselijke inzet.’ De eis wordt gesteld, dat dichters hun poëzie zullen
schrijven in overeenstemming met het algemeen veranderde levensgevoel.9
Dat moderne levensgevoel brengt dan voor de dichter mee dat hij een toontje lager
moet zingen en voor Calis, dat hij zich bevindt in de euforie van het ‘alles mag’. De
dichter hoort naamloos te zijn, zich verre te houden van de roes, de profetenmantel
af te werpen (die, zoals we dadelijk zullen zien snel opgeraapt wordt door onze
essayist) en vooral heeft hij zich ervan te onthouden het gedicht ‘met zijn eigen
emotionaliteit te laden’: Als er gelachen moet worden dan zal de lezer dat wel doen.
‘In deze eeuw zal het eeuwenoude geloof in de priesterlijke funktie van het
dichterschap een kalme dood sterven. De parade van de profeten is voorbij’, profeteert
Calis. Hij lijkt me een energieke aanhanger van een do-it-yourself filosofie en zou
zeer geschikt zijn voor het redigeren van de rubriek Populair Poetic Mechanics in
het blad van de Hobbyclub.

9

Deze eis wordt danig ondermijnd als C. opmerkt: ‘De moderne kommunikatiemiddelen
hebben de relatie van de mensen tot de tijd tot een voorwerp van hun keuze gemaakt. Als
men wil kan men anno 1964 in een bioskoop de 2e wereldoorlog beleven.’ Dichters zijn dus
alleen in de bioskoop vrij. Daar is het dan ook donker.
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11. Hoe moet het moderne gedicht eruitzien? Erger nog, hoe moet men het zien?
De schrijver beroept zich op niets minder dan ‘de psychologie als wetenschap’
voor zijn opvatting dat het gedicht in de eerste plaats beschouwd moet worden ‘als
een proces’ en niet als een resultaat, een voldongen feit. ‘Het gedicht geeft niet een
reportage10 van een vroegere aktiviteit, maar zij (sic) is een aktiviteit, een daad van
bevestiging en ontkenning tegelijk.’ Waarvan, dat heeft geen vermelding mogen
vinden.
Daarnaast treft men telkens uitingen aan, die blijk geven van een heel andere visie.
Een eerste aanwijzing treft men al in het opstel over Gorter aan wanneer C. opmerkt:
‘Gorter werkte niet met taal, bracht dus geen woorden met elkaar in botsing, maar
gebruikte idioom’; en aan het slot wordt hem verweten dat hij ‘zich (niet) aan het
woord als ontginner en drager van een nog niet ontdekte toekomst durfde over te
geven.’ In het opstel over Roland Holst staat een kleine variant: het woord als ‘pionier
in nog ontoegankelijk gebied’, waaraan de dichter zich behoort toe te vertrouwen.
Geprononceerd is deze visie in het Slauerhoff-opstel. ‘Klaarblijkelijk heeft de intentie
waarmee de dichter zijn poëzie begon te schrijven, deze poëzie zelf overwoekerd.
(...) Het gedicht was niet tegen zijn aanleiding opgewassen. (...) Dit statische karakter
van zijn poëzie wordt veroorzaakt door de overheersing van het thema ten koste van
het gedicht. Waar het gedicht zich nergens autonoom maakt, nergens tot objekt wordt,
lijkt poëtische ontwikkeling uitgesloten.’
De uitspraak, dat een gedicht beschouwd moet worden als een proces, een aktiviteit,
te rijmen met de bewering dat het een objekt is, ofwel een samenstel van
gestruktureerde feitelijkheden - het is mij, ouderwets discursief denkende, niet gelukt.
Calis is een jongleur die de tel kwijt is geraakt: als hij de dichter in de hand heeft,
spreekt hij over het gedicht, heeft hij het gedicht in de hand, dan spreekt hij over de
lezer, en heeft hij de lezer bij de kop, dan spreekt hij over de dichter. Het is te hopen
dat hij nooit een vierde bal in zijn nummer zal brengen. Híj is in elk geval niet het
slachtoffer geworden van zijn thema: het is hem volkomen uit de hand gelopen, de
ballen rollen over het podium.
Als hij meent dat het gedicht een proces is, verwart hij het gedicht met het maken,
of met het lezen ervan. Zeker in het perspektief van de lezer is het gedicht toch veeleer
een fabrikaat, zij het dan in zeker opzicht een

10

Ook hier is de woordkeus verraderlijk: telkens laat C. citaten voorafgaan door de mededeling:
‘de dichter noteert’. Dus toch reportage?
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halffabrikaat, dan een fabrikageproces. Met halffabrikaat bedoel ik uiteraard niet,
dat het gedicht half af zou zijn, dat de dichter het niet zo goed mogelijk voltooid zou
hebben, maar dat het de grondslag vormt vormt voor de aktiviteiten van de lezer: het
begrijpen, beleven en integreren in het totaal van de eigen ervaringen.
Bij herhaling spreekt Calis ook over ‘het toeval als kreatieve mogelijkheid bij
uitstek’. Helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelt is me dat niet geworden.11
Het zal wel samenhangen met het zich overgeven aan de mogelijkheden van het
gedicht-in-aanbouw. Maar dan komt hij toch in strijd met zijn eigen eisen, dat het
gedicht organisch en funktioneel moet zijn, of hij moet een voorstander zijn van
gedichten met vijf poten. Hoe kan hij spreken over het struktureren van feitelijkheden
als het toeval het strukturerend beginsel vormt?
12. Het hiervoor geschetste ratjetoe beschouwt Calis als het eindpunt in een
ontwikkeling die hij meent te kunnen traceren in het werk van de twaalf behandelde
dichters. Zijn afzetbalk is de zgn. ‘traditionele literatuurbeschouwing’ die het gedicht
als resultaat ziet, die dichter en gedicht volkomen met elkaar identificeert en de rol
van de lezer bijkomstig acht. Aangezien deze afzetbalk een imaginaire is, bijt de
koene springer in het zand. Het is een leuke denkfout de evoluties in het denken over
poëzie zonder meer te kunnen afleiden uit de poëzie zelf. Ik wil niet ontkennen dat
de literatuurbeschouwing soms tot nieuwe inzichten komt naar aanleiding van een
nieuwe literaire ontwikkeling, maar wat Calis doet is het identificeren van beide:
blijkens de poëzie van de afgelopen zeventig jaar is de traditionele kijk op poëzie
veranderd, meent hij. Eigenlijk heeft hij voor zijn theorie de dichters niet eens nodig:
het werkelijkheidskarakter van de door hem aangegeven evolutie is die van de
imperativus of hooguit de optativus, en wat mij betreft die van de irrealis. De tijd is
almachtig en Calis is zijn profeet. De dichters hebben zich klein te maken en de lezers
horen zich op te blazen.
Een van de fouten van de ‘traditionele literatuurbeschouwing’ zou dus het
gelijkstellen van dichter en gedicht zijn. Maar het gelijkstellen van de opvatting van
de dichter over de poëzie met de inhoud van diens ge-

11

Het idee moet wel aantrekkelijk zijn voor de man van de drukfouten, zie bv. het kreatieve
proces als ‘vervelingsproces’, waar bedoeld is: vervellingsproces à la Teilhard. In beide
gevallen levert de uitspraak van deze verschwatzter Narr nonsens op, geen poëzie.
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dichten is dunkt me ook niet zo'n beste beste beurt. Bij de regel
Wees kalm, wees demokratisch met hem.

presteert Calis het om als analyse aan te dragen: ‘Met het imperatief ‘wees kalm’
wordt al direct afstand genomen van de roessituatie, waartoe vroegere dichters zich
meestal plachten op te werken. Polet geeft er de voorkeur aan om (met een woord
van Benn) ‘das kunstlerische Material kalt zu halten’, om daardoor tot een
demokratische verhouding te komen met zijn lezer.’ Verder kommentaar overbodig.
13. Het betoog van C. krijgt mede daardoor zo'n tomeloze vaart, omdat het niet de
weerstand ondervindt van een ogenblikje nadenken of van vergaarde kennis omtrent
de behandelde materie. En mocht het gebeuren, dat de auteur zich eens per ongeluk
afvroeg, of het wel waar was wat hij zojuist had opgeschreven, dan is er altijd wel
een foefje om roefroef een noodverband aan te leggen.
‘De gedachte dat er rond 1950 zoiets als ‘een experimentele beweging’ bestaan
zou hebben, voortkomend uit en zich gesteund wetend door dezelfde opvattingen
over de funktie van poëzie, berust op een misvatting voor wie de feitelijke literaire
situatie in die tijd bekijkt.’ Dit verhindert C. niet om telkens te spreken over ‘de
Vijftigers’ en hun gemeenschappelijke ‘poëtische uitgangspunten’.
Is dit nog lief, suspekter wordt het wanneer C. probeert een diepe kloof aan te
brengen tussen bv. Lucebert en Polet. Hij wijst erop dat in Luceberts poëzie ‘geen
enkel spelelement, geen enkele relativering van de situatie’ optreedt, maar moet toch
erkennen dat de humor in het werk zeker niet ontbreekt. Hoe wordt dit dilemma nu
opgelost? ‘Deze humor werkt zelden bevrijdend.’ Juist ja. Polet beschikt
vanzelfsprekend wel over fijne humor.
Iets dergelijks haalt C. uit wanneer het erom gaat Lucebert een statische houding,
en Polet een dynamische dito toe te delen. Lucebert zou dan protesteren tegen de
veranderde werkelijkheid, Polet zou er zich in thuisvoelen. Maar zich ergens thuis
voelen, heeft hij juist betoogd, impliceert een statische relatie. Hoe redt C. zich hier
nu uit? ‘Maar dit zichthuis-voelen impliceert in zijn geval geen statische houding
(...) maar vraagt de dynamiek van het zich telkens-weer-hernemen.’ De statische
nomade en de dynamische holbewoner, jazeker.
14. Mag men van de Calis-kramer niet verwachten dat hij van alle
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markten thuis is, maar een enkele moet hij toch enigszins kunnen overzien: die van
de taalkunde. Maar ook daarin wordt men wreed teleurgesteld.
We zagen al dat woorden van betekenissen worden afgeleid. (Wat schamel
overigens om nog aan te komen dragen met de etymologische achtergrond van het
woord ‘atoom’!) Over de klank zegt hij het volgende: ‘De klank is geen toevallig
kledingstuk dat het woord zichzelf maar aangemeten heeft. Door hem wordt iets over
de binnenkant van het woord geopenbaard, zoals de mens zich ook door middel van
zijn lichaam in de werkelijkheid tegenwoordig stelt. De klank verleent de taal
lichamelijkheid. Hij brengt het woord uit de voor-historische stilte, zodat het zich
aan de stem, de mens en de geschiedenis kan toevertrouwen.’ Gaat de vergelijking
al mank, de implikaties dat de klank zelfstandig iets zou zeggen over de betekenis,
en dat er eerst een woordklank zou zijn voordat de menselijke stem die kan uitspreken,
zijn werkelijk aanstootgevende dwalingen waarvan het me verwondert dat een
professional ze nog durft uit te spreken zonder een uitvoerige verklaring waarom hij
zulke overwonnen standpunten weer inneemt.
Leopolds poëzie wordt belangrijk geacht ‘om de principiële mogelijkheid om de
sintaksis van de taal te doorbreken’ - let op de achteloosheid waarmee met bepalende
lidwoorden gestrooid wordt. Men kan langzamerhand alleen nog maar
hoofdschuddend luisteren naar de uitspraken van deze leraar nederlands en vaststellen
dat kennisoverdracht een problematische zaak is:
Maer wat baet het, kaers of bril,
als de uyl niet sien en wil?

Het bestaan van de nederlandse taal is al kwestieus, laat staan die van de taal: heeft
het zin om te abstraheren van verschijnselen die in alle talen worden aangetroffen
(zijn die er überhaupt?) en te spreken over de taal? In elk geval is de sintaksis nu
juist niet zo'n materiële kategorie. En verder leidt het doorbreken van zo'n sintaksis
of wel tot een nieuwe sintaksis, of wel tot de noodzaak op te houden over taal te
spreken.
‘Adjektiva hebben altijd gediend om de relatie van de mens tot de voorwerpen om
hem heen vast te leggen. In een wereld waarin deze relatie vast en duidelijk is, zullen
dichters graag hun toevlucht tot het bijvoeglijk naamwoord nemen.’
Als een klein kind een bal ziet, zegt het: ‘Hebbe, hebbe!’, of: ‘Bal, bal’.
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Het gemak waarmee hier een correlatie aangebracht wordt tussen een grammatikale
kategorie enerzijds en semantische en antropologische begrippen en denkwijzen
anderzijds is bewonderenswaardig en verraadt een machtige greep op de materie.
15. De syllabus errorum is al te lang geworden. Ik zie er maar van af om ook nog
aan te tonen, dat de analises van de gedichten der behandelde dichters in de regel
kant noch wal raken en voornamelijk bestaan uit opmerkingen die de strekking hebben
het eigen betoog aan te metselen, vaak zonder aanwijsbaar verband met het
aangehaalde gedicht. De onjuistheid der analises is tenslotte net zo bijkomstig als de
analises zelf voor het betoog zijn. Ook zonder de twaalf dichters zou C. tot zijn
inzichten geraakt zijn. Zijn theorie, die immers universele geldigheid voor zich opeist:
(‘de 20ste eeuwse mens’ is vrij geworden, al is het niet door Arbeit), kan de evolutie
van de nederlandse dichtkunst als bewijsmateriaal missen; haar bewijskracht zou
trouwens maar zeer beperkt zijn. Er blijft een belangwekkende vraag over: wat is de
inzet van deze theorie? Waarom is het nodig, en dat nog wel in naam van een
zogeheten demokratische voorliefde, de dichters anoniem te maken en net te doen
of zij precies dezelfde gaven bezitten als de niet-dichters, de lezers? Absurder nog,
Calis wil de rollen omgekeerd zien en de lezer als de werkelijke schepper beschouwen.
De ontwikkeling van dit betoog gaat gepaard met een opvallend gebrek aan
feitenkennis en eruditie. Hij is gespeend van historisch inzicht. Wanneer hem bekend
is dat er strijd bestaat over de inhoud van een bepaald begrip, gooit hij het begrip
overboord. ‘Wat is goedheid, waarheid, schoonheid, tenzij als leuze op de voorgevel
van de K.R.O.-studio?’ Het is de botte reaktie van iemand die het allemaal boven de
pet gaat, en wiens ressentiment hem aanzet tot aanzienlijker holler leuzen dan de
door hem gewraakte. (Het afficheren van zijn antikatholicisme heeft voor mij ook
een luchtje.) Wat Calis in Daling van temperatuur gepresteerd heeft is een parodie
op het literair-kritische essay met een intolerante ondertoon. Hij brengt het niet verder
dan tot een modernistisch soort keukenrealisme dat alles terugbrengt tot een voor
hem hanteerbare schaal: een theorie van de ontwikkeling der nederlandse poëzie in
de afgelopen zeventig jaar als gadegeslagen in een elektrische mixer.
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[Gedichten van L. Vroman, J.F. Vogelaar en A.P.F. Angevaare]
Leo Vroman
Moet het verzachting zijn
Over de wereld valt langzaam de nacht:
alle schaduw valt op ronde dingen zacht.
Liefs wordt gefluisterd, kwaad wordt luid gesproken,
heuvels, door storm gestreeld, torens gebroken,
kiezel, kanteel en tijger worden rond,
doelloos de ziel, en tandeloos de mond.
Zachte paarden hollen door puree
en dragen klaargesleten voiles vol
haast uitgewiste verzen van mij mee
en vele vreemde even dun daarnaast
vrezende daar doorheen te gaan,
mist, mis, misverstaan.
Het waait, het waait met mij
als met mijn lange zinnen
die dubbelslaan,
zij klapperen elkaar voorbij
versimpelend tot grauw linnen.
Luister maar als een oorwormspook naar binnen
in mij, hoor gedempte plooien
eten wat aan schadedelen
beeld na beeld kapot vervelen
en in de diepte gooien:
Maagd Waarheid, haar zoveel beloofde
borsten zijn twee oude hoofden
maar zonder mond, uit wonden daalt
de laatste leus van huid en haat
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want al wat mijn verstand verstaat
is misverstand, is mest vervaald
tot grond, is best.

Brooklyn, 5 juli 1964
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Jacq Firmin Vogelaar
Jonas
daarnaast mol ik ook nog haar stikdonkere baarmoeder,,
moedertje, ik moet me toch ergens verbergen
achterhaal me niet met 'n kateter zal ik me slapend houden,
jonas wil wel zingen zachte hits desnoods en en
en even zachte kasjmierharen krijgen 'n opgerold schootkatje
fijn dat je kasplantje likt en laat groeien,
nee nee
nee, en er keihard in rondcrossen,
wat overvliegt bekogelen zodat het uiteenspat
in pikzwarte veren die ik opplak, en zo ik me vertoon.
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Jacq Firmin Vogelaar
J'ai prié pour le pauvre Gaspard...
Zonder land waar een paard star
maar een naderhand
in de doornen waterval zijn juten vel scheurt,
een blos bekschuim
als de kop van een vergeven zalm
naar het laagland afdrijft,
:
er wordt nu gevonden: het blauwe kind met verloren ogen,
met nog de indruk van teugels bij de lippen en
bodemzand van een droogstaande bron,,
in de kiel van een gewit en opgetuigd zeilschip
wordt het, overladen met zwerfstenen en gemakkelijk te plukken
goudrenetten en vleermuizen (om het vleugels te geven),
gezonken in de geopende zee,
met ijlingse vinnen zwemt het.
:
Met hun netten wuiven de vissers,
laten ze op deze zondag
alle perkamenten vogels uitvliegen.
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A.P.F. Angevaare
ik zou graag op een eiland willen wonen
niets anders dan
een blinkende vis
dan in de zoele mond van de rivier
een vochtige tong lands
neervlijen aan de wang van de rivier
in de fluwelen muil van de rivier
een kleine voet een voet van een prinses
in de satijnen handschoen de rivier
een kleine hand een smalle groene pols
tussen het brussels kant van de rivier
vederlicht groen met groen van papegaaien
van kleine snelle vogels in de tropen
van schuwe schuifelslangen achter glas
groen als de jurk van het meisje van monet
onder de rode vogel van haar hoed
onder de gele hoed van de zon
als een jong kalfje in de voorjaarswei
tussen de meisjespluimen van het gras
niet zeer driftig niet zonder hartstocht
niet groen een zweem van groen een kalme hartstocht
traag broeiend naar de volheid van de zomer
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A.P.F. Angevaare
gesprek
traag korsten plekken slaap
in mijn armen in mijn schouders
langzaam word ik ontleed
in wieren bladmossen humus
alleen mijn hoofd drijft nog
pijprokend op het wateroppervlak
workt nog met de andere vorsen
over veren wat dies meer zij
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A.P.F. Angevaare
grijsaard
roerend in een pot vol herinneringen
blies hij zeepbellen uit schuim
verkorreld door hete woestijnwinden
toen zelfs kinderen zich van hem speenden
schuifelde hij achteruit het heelal in
dissocieerde zich op de snede der evolutie
werd protozoïsch honderd jaar en
(geen krant die het berichtte)
zich schurkend in lusts onderste huidplooi
knorde hij in ondermaatse geestvervoering
‘de mikrokosmos is minstens zo opwindend
als de umwelt der mastodonten’

Merlyn. Jaargang 2

53

A.P.F. Angevaare
sommige meisjes op naaldhakken
voortspinnend
wiegelen zij op een herfstdraad
boven de stad
haar voelers trillen
als libellen
als luchtbellen in
een sifon van licht
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A.P.F. Angevaare
dorado
mijn lichaam stroomde vol met dag
want wat gebeurde
mijn bloed duelleerde met de zon
ik schoor mij met een hooglied op de lippen
op mijn impuls
stortte de wastafel vol water
ik wisselde met de melkboer van poëzie
ik toverde vuur uit mijn vuist
ik waakte als een grote gelukkige god
over de warmtebron van mijn heelal

Merlyn. Jaargang 2

55

Bankroet van een charmeur
Hugo Raes
Er zijn vrouwen voor het huishouden en er zijn er om te minnen, spreekt het zegwoord.
De vrouwen zijn gemakkelijk, zeggen de vrienden. Je kan er zoveel hebben als je
maar wilt, zeggen mijn vrienden de Don Juans.
Een zegwoord of zegger, een verkondiger der waarheden is de vriend Johan:
‘Peter, het is weeral te lang geleden dat je nog eens duchtig een glas hebt gedronken
met me.’
‘Vóór drie dagen’ zeg ik.
‘Wat ik zeg: te lang geleden.’
Sonoor de diep ingehaalde rook van zijn zware sigaretten uitblazend over zijn kin,
kijkt hij met hautain opgetrokken wenkbrauwen naar mij, naar buiten, terug naar
mij, en hij krijgt een spottend glimlachje op zijn gezicht. Hij speelt even met zijn
pakje Gauloises dat altijd vóór hem blijft liggen met de lucifers of de aansteker. Zijn
grote dikke handen vormen een tegenstelling met de rest van hem. Hij is dus een
loper, een vliegenpikker. Aandachtig heb ik hem gadegeslagen, steeds opnieuw, de
jaren dat ik hem van nabij volgde, dat ik met hem op schok was. Hij dronk graag.
We drinken, we dronken, en de lust, de gulzigheid nam maar toe en het leven werd
voller en beter, en de levers, wij die leven, onoverwinnelijker, mannelijker en de
ogen driester.
Jawel, de volgende deur open. ‘Welk bier hebben ze hier?’ Tik op de tafel, in grote
teugen peil zien zakken. Twee schuifjes open. Een waarheid met effect lanceren
tegen de sterk gemaquilleerde waardin, een durvende geestigheid tegen de barmeiden,
het steile muurvaste gelaat beheerst.
Er zijn soorten donjuans. Er zijn de harde jongens: de mannen met de dunne
streeplippen, de brede kaken. De koele volkse bijlopers met ringen aan de hand. Zij
die een limonade drinken, altijd uitgerust en fris
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sportief zijn, de straatvechters in petto. Er zijn de gulzige erotische typen met de
sensuele lippen, de enigszins vrouwelijke trekken, weelderig haar, liefst donker, de
zelfbewuste blik, liefst donker, de zacht lijkende huid, liefst donker, en de onmisbare
lange gestalte, de trage bewegingen. De zoete woorden.
Het type van Johan: de wijze, de succesfilosoof, de intellectueel aandoende, of
een beeld gevend van wat cafévrouwen zich als romantische intellectuelen voorstellen.
De rol spelend van de man met geld. De vlotte heer met rijzige gestalte, met
maniertjes, de man die de wereld kent, de he-man met allure, de rustigheid van: ‘Ik
ben 37 jaar hoor, weet jij wel wat dat betekent? Maar wijven zijn mijn ongeluk, Peter,
ze laten me niet met rust.’
Ik glimlach, knik, gelijkgevend, dat heeft hij graag.
Ik kom ergens binnen, ik zie even rond, daar zit er al een mij te begluren. Maar
zeg, ik word ook al eens moe, hoor. Ik ben geen jonge snaak meer. Ik ga naar de
veertig. Maar wat wil je, ze hangen aan mijn arm, ze zuigen zich aan mij vast. Ook
al was ik niets van plan: ze komen op me af als vliegen op een klontje suiker.
Tik (weer bier).
‘Het bier is weer best’ zeg ik.
‘Het bier is weer best’ herhaalt hij met kleine schokjes lachend. Hij rookt, blaast
ostentatief, loert rond met zijn brutale oogjes.
We rijden met zijn Fiat 1800 met sport-knalpot, rukkend door de stad, zoeken
weer een ander schuin café op. We proberen geregeld een nieuwe kroeg. Hij danst
een beetje loom en totaal ontspannen met meiden, doet ze intussen lachen, overdondert
met zijn zelfzekerheid, met zijn opdringerigheid. Een vliegenpikker moet opdringerig
kunnen zijn. Zij speuren haast altijd naar stille vrouwen, naar de zwijgzamen. Dikwijls
zijn de passieven gemakkelijke prooien. Soms zoeken ze zulke vrouwen onbewust.
Of lelijke vrouwen, daar heb je een dankbare prooi aan, die zijn altijd verrukt, direkt
verkocht, werpen zich open als een geslacht en gereinigd rund. Vele passieve, lelijke
of onzekere vrouwen, zijn types die zich in toom houden, omdat ze angst hebben
van zichzelf, van hun losbrekend zelf. Zij die huilend en krochend stukgaan. Daarnaar
speuren zij, de geoefende vrouwenkenners.
‘Ik’, zegt hij, ‘ik schijn het te hebben voor de magere types. Als ik zo eens
overschouw welke mijn figuren zoal waren, dan sta ik er zelf een beetje verbaasd
over: mijn eerste vrouw, mijn tweede vrouw, die van mij weggelopen is, mijn derde,
die je kent, dan Betty, Loulou van de Prado,
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en tenslotte mijn jong ding, ‘kindje’. En vroeger dan, Frieda. Inderdaad, ik ken ze
alle, ik heb ze alle vroeg of laat ontmoet, of hij had me ze op straat aangewezen.
Behalve Frieda en zijn eerste vrouw. Dat zijn de vrouwen waarmee hij o.a. zoal te
doen had gedurende enige tijd, de laatste jaren. Ze zijn allen aan de magere kant, of
slank. Geen verblindende schoonheden, maar toch aantrekkelijk, of met iets speciaals
over zich. En stuk voor stuk zijn de wijven lief en goed, doorgoed, zacht, moederlijk
voor hem. Ze houden van hem.
In de periode dat ik hem leerde kennen in een bar, waar hij dronken stond en uitriep
toen ik binnenkwam: maar dat is nu eens een sympathieke snuit zie, die mag hier
niets betalen, schrijf het allemaal bij mijn rekening. ‘Jawel mijnheer Johan’, in die
periode, was hij bijna over zijn hoogtepunt heen. Hij had geld, en ik mocht ook nadien
praktisch nooit betalen. ‘Laat jij maar zitten, jij bent maar een arme pooier’ zei hij
schertsend. ‘Later mag je, als je'r beter voorstaat, als je wat ouder bent, als je ook
over de dertig bent, want dan breekt de tijd aan dat een mens wat geld verdienen kan
als er iets in hem zit. Hier, moet je geld hebben van mij? Zeg het! Je kan er hebben
als je'r nodig hebt.’
‘Het dient toch maar om op te drinken’ zeg ik, ‘net als nu. Maakt geen verschil’.
‘Drinken we beter samen, ik hou van je gezelschap. Om geld geen zorgen, laat
dat maar aan mij over.’
We hadden dikwijls samen enorme pret, ik kon hem tranen doen lachen met
krankzinnige jokes. In zijn ogen was ik de wilde jongen, 10 jaar jonger dan hij. Hij
de ondervindingrijke, de sluwe, de wijze, ik de onhandige, de impulsieve. Ik weet
waarom wij samenhingen, we maakten elkaar nieuwsgierig. Hij wist niet goed wat
er met mij was, en ik niet goed wat er met hem was. Maar iets was er met elk van
ons. Voor de anderen waren wij randgevallen. ‘Eigenlijk ben jij een misdadiger’
hebben ze al eens tegen mij gezegd. En ook al eens tegen hem. Wij zochten zelden
last, maar verwonderden ons toch geregeld: ‘Dat wij nog nooit eens flink wat klappen
hebben gekregen, is eigenlijk een mirakel’. We lachten haast alleman uit, we stoorden
de lui, waren soms weg met de vrouw van een ander onder ons twee. Jawel. Hij en
ik. Ik twee koppen kleiner dan hij, achter hem aan, naast hem. Hij de zelfbewuste,
de onverwoestbare, die tegen alles immuun scheen te zijn. Ik, de zenuwmens, die
maar tegen de lamp liep, altijd op een of andere wijze in moeilijkheden, gevaarlijke
of ingewikkelde situaties geraakte. Hij had troeven die ik niet had, hij laveerde handig
overal tussendoor. Ik werd altijd nijdig

Merlyn. Jaargang 2

58
wanneer dronken, en hij lachte mij uit soms. Soms was hij een vaderlijke steun, en
ik voor hem de laatste brug naar het nog jong zijn, het er nog bijhoren. Ik een
aanhoorder van zijn wijsheid, of ondervinding.
Gevaarlijk dronken, lastig dronken kwam over mij soms de tristesse, iets
ongeneeslijks en zo omvangrijk groot. Zo allesbeheersend. Bij hem ontdekte ik haat.
Hij, de gladde, de veroveraar, droeg in zich steeds een haat, zo voelde ik geleidelijk.
Eerst dacht ik zonder meer dat het een soort sociale revolte was. Hij was namelijk
radicaal marxist en kende de stof grondig. Paradox: het leven van een luiaard,
gulzigaard, perverse genieter, dronkaard, geldverteerder, en dan die ascetische
doctrine. Marx en de arbeid, naast deze juke-boxman, de zachte danser op de strelende
of hartverscheurende hits, galmende piano, gitaren en violen. Hij was een soort
hoofdvertegenwoordiger of contactman voor een grote firma. Met een positie die
hem zeer vrijliet in zijn doen en laten, daar hij voortdurend met de wagen wegmoest.
Meer dan zelfbewustheid en charme en durf heb je niet nodig om een succes te zijn
in zaken of in 't leven zonder meer. Daarbij kon hij drinken, en hoe! In dezelfde
branche maakte hij nieuwe relaties en behartigde ook voor twee andere firma's
geregeld hun zaken, alhoewel minder frekwent natuurlijk. In elektriciteitsartikelen
valt geld te verdienen. Belangrijke vertegenwoordigingen en zo.
Maar hoe hij het op de manier waarop hij leefde zou blijven klaarspelen was mij
een met de dag intrigerender wordend raadsel. Iets zou er beslist gebeuren indien hij
zo voortging. ‘Jongen, op een mooie dag vinden ze mij in de goot, met een mes in
mijn rug.’ Hij deed graag theatraal, maar koel dan.
Wilde tijd. Haast om de twee dagen was ik met hem uit drinken. Vaak kwam hij van
één van zijn tijdelijke poules, en dan begon zijn eigenlijke activiteit maar eerst goed,
leek het mij. We zwierven van de ene groffe havenkroeg naar de andere. We geraakten
verwikkeld met homo's, we zochten lesbiennes, we sleurden anderen mee tot op de
bodem van het drinkvat, we lieten ze niet naar huis gaan, we zeulden ze mee tot ze
ineenstortten, we grinnikten, we lieten ze achter, we speelden figuurlijk met serveuses
tot ze zelf niet meer wisten waar ze het hadden. ‘Uylenspiegel is niet dood’
profetiseerde hij. Zelfs mij leek hij een demonische Uylenspiegel. Er zat iets walgelijks
en onbetrouwbaars in hem. Maar wat het was wist ik niet. Ik dacht dat het zijn
machtsbewustzijn was van te weten dat hij elke vrouw kon kleinkrijgen. Ik vreesde
zelfs dat er iets lafs in hem was, en ik voelde in hem een diep misprijzen voor de
vrouwen.
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Soms was hij onbetrouwbaar ontdekte ik stilaan. Hij loog soms tergend. Tergend
omdat hij mij onderschatte. Uit veel bluf bestond hij wist ik al lang, en had ik ook
aanvaard, niemand is volmaakt, maar zijn fundamenten waren ‘shakier’ dan ik dacht.
En dat was voor mij een voldoening, en ook een teleurstelling. Ik trachtte de
onoverwinnelijke, de charmeur tot de juiste proporties te herleiden.
Later zag ik hem dagenlang niet. Toen dook hij op in onze contactkroeg en deed
weer een fantastisch verhaal over een nieuwe vrouw: ‘Ze is in de steek gelaten door
haar vent, heeft twee kinderen, is bepaald lelijk, maar totaal vrij en heeft geld en dat
kan ik altijd gebruiken. En ze wil zich steeds maar uitkleden. Een uitkledingscomplex
zou ik zeggen. In de auto doet ze haar bustehouder uit langs de mouwen, knoopt haar
bloese open. Ze wil me altijd meetronen naar haar kamer, begint zich op slag uit te
kleden, staat daar te draaien en te smeken: streel me, streel dat lijf van me. Maar z'is
te lelijk om te doen.’
Op een dag had hij één van de drie firma's opgezegd. Hij had geen tijd meer, zei hij,
maar het was omdat hij steeds maar beloofde die en die bezoeken af te leggen en
contacten op te nemen, en het bleef uitstellen, dat ze naar een nieuwe man uitkeken.
Geleidelijk ging hij bergaf, met een sadistisch genoegen bijna, maar werd ook
vermoeider. Er waren twee jaar verlopen sinds wij begonnen waren samen op
rooftocht uit te gaan. Hij leed aan de maag nu. In 't begin hield hij het voor mij
verborgen, maar het duurde niet lang, of hij nam zijn poeders, aanvankelijk met
water, dan met bier, in mijn bijzijn.
‘Ik denk dat jij wat meer zou moeten rusten’, raadde ik hem aan. Hij sliep soms
een hele nacht niet, of zelfs twee niet. En hij was mijn oprechte vriend. Later zou ik
ondervinden dat hij mij achter mijn rug klein maakte en zo oninteressant mogelijk.
Een verweer dat inslaat bij de vrouwen en ook bij vele mannen. Ik heb geleerd
sedertdien dat alle vrienden zo zijn, ze zijn alle egoïsten, iedereen staat alleen, en
toch hebben we vrienden om de illusie te hebben dat we niet alleen staan. Ik had een
goed hart, zei hij. Maar wat is ‘goed’? Hij had ook een groot hart. Een groot, goed,
zacht, meevoelend en smerig en jaloers en haatdragend hart. We maakten ruzie soms
in een herberg, en ik tartte hem, maar hij kon alles verdragen. Hij veegde de spons
met groots gebaar over deze overspannen woorden. 's Anderendaags dronken we als
de beste vrienden die we waren. Verder lachten we, of voelden ons grijs en versleten
of rot. En dan moest hij een vrouw hebben. Maar langer dan twee
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weken bleef hij er zelden bij. Dan weer een andere charmeren. Tot hij weer verscheen:
‘Weer vrij, ik heb ze laten vallen, Peter. Ze was anders lief, deze en temperament!
Maar er lopen vrouwen zat. Ik kan gewoon niet bij één en dezelfde blijven. Een
grootse onrust drijft mij voort naar altijd een ander avontuur.’ Ik dacht: ‘De tactiek
van de charmeur: indruk maken, overbluffen, met geld goochelen (ik heb hem eens
200 fr. fooi zien geven aan een portier van een bar alhoewel hij tevoren nog 500 fr.
geleend had van een kennis). Een persoonlijkheid spelen, voorwenden, tijdelijk
beschut door fysische troeven: zelfzekere uitdagende gelaats-uitdrukking, dure
schoenen en kleren. En vóór de vrouw hem begon te kennen, of vóór het een vaste
verhouding werd, verscheen hij niet meer op de laatste afspraak. Ofwel moest hij
plots voor zaken op reis naar het buitenland. Efficiënte methode. De donjuan vlindert
uit zelfbehagen, Johan vond zichzelf interessant, hij exhibitioneerde zich figuurlijk
aan de vrouwen. Maar nooit zolang dat zij zouden vaststellen dat hij feitelijk een
snoever was. Men blijft bij ze zolang ze naar je opkijken, zoals ze dat kunnen, de
wijven, en als ze je gaan aanvaarden of doorzien: je elastisch terugtrekken. Altijd de
interessante blijven, de overwinnaar, nooit het slachtoffer zijn!
Al diegenen die hij had gekend waren lief, eerder gewoon, geen femmes fatales,
maar die hem vertroetelden, alsof ze moedertje over hem spelen wilden. Hun chéri.
En hij die voor hen steeds de wijze raadgever was, een vader bijna, een persoonlijkheid
waar ze naar opzagen. Soms kreeg ik het vermoeden dat hij geregeld moest kunnen
troosten en getroost worden. Dat hij een overtriest man was, met een overgroot spleen,
en dat hij wat warmte zocht. Of bewondering, want bewondering is waardering tot
de tweede macht, in 't vierkant. En die oprechtheid die hij zo verlangde kon hij zo
moeilijk geven, steeds leek het of dat hem onuitsprekelijk moeilijk viel. Hij kòn zeer
oprecht en warm menselijk zijn, maar anderzijds loog hij dat het kraakte, misschien
had hij iets te verbergen. En hij bekende mij eens: ‘Soms ben ik thuis bij mijn vrouw,
na dagen zwalpen, na haar in weken slechts in de vlucht te hebben gezien. En dan
streelt zij mij stilzwijgend, en plots schreien wij in elkaars armen als twee ongelukkige
kinderen.’
Op zekere dag: ‘Ik kan je verzekeren dat ik het rot word nu, met die directeur van
me. Ze zullen het met een andere moeten doen als het zo voort gaat. Voor mij is het
niets, wie mij kent die koopt mij. Maar eer zij iemand vinden die zo grondig op de
hoogte is als ik, even goed geïntro-
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duceerd ... Peter, ik zal me ernstig aan het produceren van sound tracks, van
geluidsachtergrond voor films zetten. Ik heb drie van de beste en duurste
bandopnemers. De meeste cineasten sukkelen met een goede geluidsmontage. Met
mijn bandopnemers kan ik vervaardigen wat ik wil. Ik heb er trouwens het bewijs
van geleverd.’ Dat bewijs was een gemonteerde band van elektronische geluiden en
stemmen, die hij eens had mogen maken voor een publiciteitsfilmpje van 1 minuut.
En hij had ook eens een band ingezonden voor een radiowedstrijd. Maar veel ambitie
had hij nooit gehad, alles was ondergeschikt aan zuip en wijven. Hij vroeg mij: ‘Kan
jij nou eens niet voor een TV-opdracht zorgen? Ik heb fantastisch veel lust om
opnieuw te beginnen met zuivere lij, van nul af. Het hangt alles mijn keel uit, de
firma, dat wijf, mijn schoonouders die me meer en meer op de zenuwen geven met
hun verwijten en hun gekop. Mijn droom wat altijd van op een zolderkamertje te
leven, onafhankelijk en vrij, en alles overboord.’
‘Jij van je moderne appartement naar een zolderkamertje, jij met je dure pakken,
je auto, je vertier?’
‘Je lacht met mij? Op een keer schrijf ik het boek dat ik al jaren wil schrijven. Ik
heb genoeg beleefd zou ik denken. Meer dan wie ook. Daar mogen al die
papierfilosoofjes, die schrijvertjes eens achter komen. Ik weet waarover te schrijven,
mijn beste, ik heb wat meegemaakt.’
Ik zie het nog voor ogen, die keer dat ik buiten kwam om acht uur 's morgens, om
te gaan werken. Mijn laatste contract liep teneinde. Een week later zou ik ontslagen
worden. Ik wist toen nog niet welke van de twee nieuwe baantjes waartussen ik de
keuze had, ik zou aannemen. Het was een decemberdag zoals er elk jaar zijn: wind,
zachte wind, open weer, wapperende wind, grote wolken, hier en daar plassen op
straat, rimpelende plassen, plassen met golfjes, en een erover snellend, zeilend
papiertje of lucifertje. Met nog niet soepel morgengezicht kwam ik buiten. Ik had
een lange nachtrust gehad en voelde me dus dubbel moe. Ik trek de deur achter me
dicht en kijk of er geen tram aankomt zodat ik zal moeten rennen. Toet toet: naast
mij dof afgemat grinniken van zwaar ademende Johan. Deur van Fiat 1800 valt open,
motor start. ‘Stap in rotzak’. ‘Hé, jij’ riep ik. We waren al weg tegen een misdadige
snelheid naar de haven. Snerpende remmen nu en dan.
‘We gaan drinken’ zei hij, ‘drinken dat er niets meer bestaat. Ik ben al bezig van
gisterochtend. Ik ben bezig al mijn bruggen op te blazen, ik ga leven zonder ketens.’
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Zijn gelaat was grauw ongewassen en vuil van de rook der drankhuizen. Zijn hand
trilde als hij de sigaret tussen de lippen stak en nadien de lucifer uitblies. Zijn oogjes
stonden klein en varkensachtig in zijn grote hoofd. Eigenlijk een allesbehalve mooie
vent, dacht ik opnieuw. Te grote kop, te smalle schouders, grauw vel, kleine oogjes.
Het was niet de eerste keer dat hij mij vroeg: ‘Jij die zoveel van die dingen afweet,
jij, ken jij nou eens geen opkikmiddel, maar dan eens iets totaals.’ ‘Sambal Oelek,
pili-pili curry, paprika’, somde ik eens te meer op.
‘Neeeeee’ zeurde hij ‘iets dat razend maakt bedoel ik.’
‘Spaanse vlieg’ lachte ik ‘maar een snuifje volstaat om een mens te doden.’
‘En kan jij me het niet bezorgen? Niet voor mij weet je, maar ik heb een taai kindje,
die ik moeilijk uit haar schelp kan lokken, en ik wil ze de razernij laten beleven,
begrijp je.’
‘Waar zou ik het halen’ zei ik.
‘Jij weet wel wegen jij, in jullie wereldje, schurk. Maar je wilt het me niet zeggen.
Hier drink. Je moet inlopen’ beval hij.
‘Ik moet gaan werken. De arbeid roept’, riep ik met theatraal gebaar ‘en de arbeid
adelt en heeft goud in de mond, gouden tanden, gouden ringen, andere sieraden, alles
verborgen in zijn mond, in de morgen’.
‘Ober, het telefoonboek’ beval hij.
‘Weet je nog tot waar je gekomen was?’ vroeg ik. Een afgezeurde café joke. Johan
telefoneerde naar mijn werk dat ik onwel was, dat ik vandaag niet zou komen. En na
die drie glazen op de morgenvroege maag grinnikte ik reeds. Het was al lang geleden
dat we nog in de vroege morgen gedronken hadden. Alles lijkt dan zo hoopvol. De
fietsenden naar de dagtaak, de kinderen naar de scholen rennend, de huissloven in
de winkels, groenten en melk kopend, de werksters die de lege donkere herbergen
opdweilen, de stoelen op de tafels zetten, de tapkast afwassen en de kranen boenen
en wij drinkend en strompelend en rokend en alles gadeslaand met befloerste blikken.
‘Ik heb Suus laten vallen’ zei hij, ‘maar het deed me wel wat ditmaal. Je l'avais
dans la peau’ deed hij met zijn duim naar zijn hart. Hij leek ietwat gedeprimeerd.
We praatten met de papegaai in de kooi en nadien met de aap in een negercafé, waar
de lelijke oude, schuwe en arme negers van de Kongoboten plechtig achter een tafeltje
komen zitten, met een slordig pak naast zich: een of ander tweedehands ding bij een
uitdrager gekocht. Een oud staanklokje, en een gipsen borstbeeldje van een onschuldig
meisje uit 1928, een paar marmeren herten, een gietijzeren
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strijkijzer. Zij bestelden 2 cola's tegelijk, bevoelden met hun roze vingers het
verkreukelde bruine inpakpapier en de touwtjes rond het pak.
‘En ik heb morgen weeral een andere meid’, blufte hij. ‘Ik heb ze eergisteren
gezien. Een zaaljuffer in een cinema. Ben er al mee afgesproken. Maar eindelijk,
weet je, zeggen ze mij niet zoveel hoor, de vrouwen. Als je mij vraagt wat kies je,
bier of wijven, dan kies ik bier. Er gaat tenslotte niets boven een goed glas. En weet
je waarom ik zoveel vrouwen heb? Omdat ik ze veracht. Ik kots van ze. Er is niets
zo rot en egoïstisch op deze wereld als een vrouw. Ze gaan op hun rug liggen voor
ieder die wat handig is. Zij zijn wezens zonder scrupules. Naast een vrouw is een
man een eerlijk kind. Niets is zo pervers als een vrouw, tot alles bereid, zelfs tot zich
laten villen, als ze er maar genot door krijgt. Je mag creveren voor hen, als zij maar
hebben wat ze moeten hebben.’
Op zijn das zaten twee vlekken, de manchetten van zijn duur hemd en zijn boord
waren niet bekeuzeld, maar zwartbruin. Zijn vingers: bruin van de nicotine. Zijn
adem: zuur bier van twee dagen, zijn oogwit geel en bloeddoorlopen, zijn valse
tanden grijsglazig, zijn krulhaar dik van het stof, de vuilte. Hij had dringend een bad
nodig. Het dringendst nodig had hij een vers pakje zware sigaretten en nieuwe lucifers.
En bier. ‘Voor mij mag je z'allemaal vol beton gieten, ik zal er niet om treuren!’ zei
hij.
Als je ze tot het uiterste laat gaan, tot ze niet meer kunnen bijna, dan is een vrouw
de levende hartstocht, de razende, en de man de duivel. En ik beeldde me Johan in
in zijn beauty and the beast-rol. Ik kon me hem goed als een beest in bed voorstellen:
er was iets gevaarlijks in zijn gedragingen. En meer dan eens deed hij mij verhalen
over urenlange erecties. Ook had hij me dikwijls bezworen dat we samen eens iets
heel speciaals met één of een paar meiden moesten doen. Nochtans, de paar keren
dat wij samen vrijden met een meid, was hij eerder passief, speelde de koele, ‘le dur’.
Soms scheen hij in 't geheel niet tuk op vrouwen te zijn. Soms scheen hij er te willen
mee ophouden. Ik vroeg me af wat hij eigenlijk wilde.
Ik heb nog een vriend donjuan, van dezelfde leeftijd als ik. Het is mijn doel steeds
geweest Johan en de andere chasseur eens samen te brengen en ze te laten concurreren
in een bar, dronken als ze zouden zijn, allebei met hun bluftechniek, de knepen van
het succes. Maar samenbrengen heb ik hun niet gekund, de sluwe vlegels waren op
hun hoede wellicht. Hun instinct zegde hun zoiets te vermijden. En ik had natuurlijk
gezegd: ‘Ik heb een vriend, een even grote Casanova als jij, die zou je eens
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moeten ontmoeten’, om hun reacties te zien. Ze reageerden dadelijk met zwijgen,
met achterdochtig worden. Ik heb veel gezien, veel beleefd, veel doorgrond. En soms
was ik met de prooi weg, toevallig zo, want soms werkt alles eens andersom. Zij
waren mijn vrienden, mijn objecten, mijn proefdiertjes, mijn guinese biggetjes. En
zij dachten juist andersom.
In de maand mei ontmoette ik een vroegere vriend die ik in lang niet meer gezien
had. Hij was netjes opgeklommen op de sociale ladder en had een standing bereikt
die voor zijn (mijn) leeftijd beslist benijdenswaardig was. Hij deed prospecting voor
een grote fabriek van elektrische motoren en apparaturen. Die fabriek. En toen ik
hem vroeg of hij Johan kende, knikte hij en vroeg voorzichtig of ik hem kende. ‘O,
zo'n beetje maar’ antwoordde ik ontwijkend. Zo durfde hij een beetje loskomen: ‘Die
had een prachtpositie maar schijnt zich de laatste tijd opzettelijk te willen discrediteren
bij de directie. Vent die wel handig en vlot is, maar lapt alles aan zijn laarzen. En de
laatste tijd drinkt hij ook schijnt het. Hij schijnt ook succes bij de vrouwen te hebben
en daarvan gebruik te maken, om niet te zeggen misbruik.’ Ik zei dat hij dom zou
zijn moest hij dat niet doen. ‘Misschien wel’, gaf de vriend die niets vrouwenlokkends
had onwillig toe.
In die tijd leefde Johan er woest op los, alleen leven deed hij nog, maar niet meer
als een kunst, maar als één lange, aanhoudende uitspatting. Net of hij voorgoed
leegliep. Enkele uren per dag hield hij zich stijf en hautain, om de dringendste zaken
af te handelen en daarna: alles open. Gewoonlijk werkte hij zo nu en dan een hele
dag gejaagd door, om een maximum van bezoeken aan mogelijke of oude klanten
te kunnen afleggen, en de vereiste contacten te nemen, zodat hij dan de dag daarop
praktisch of geheel kon vrijmaken. Om fris te zijn en zich te kunnen concentreren,
nam hij dan cofeïne, toen dat niet meer hielp, benzidrine. Twee jaar voordien was
hij nog een betrekkelijk intelligent causeur en debater. Nu kwamen er uit hem nog
slechts cafépraat en cliché's. Zijn denken was afgestompt. En er ging van hem uit
verbittering, en walg. Ook had ik hem een paar keren ontmoedigd of ontgoocheld
gezien, wat moeilijk aan hem te merken was. Maar ik kende het: hij stond dan
onverwacht op en zei dat hij naar huis ging. Of dat hij geen geld meer had. Wanneer
ik kon betaalde ik zoveel mogelijk. Hij had voor mij ook vaak betaald. Hij voelde
zich op de rand van een ineenstorting, zei hij. Hij had onderandere een lening
aangegaan van 20000 fr. bij een Hypotheekbank om zijn grootste schulden af te
betalen. Op een avond kwam
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ik eens alleen in een kroeg waar we samen eenmaal geweest waren, en men vroeg
mij naar mijn vriend, die ‘grote met zijn krulhaar’, die heeft hier nog steeds een
rekening van 500 fr. staan. En van een dienster ergens vernam ik dat de patronne
naar hem thuis was gegaan en er gaan aanbellen en van zijn vrouw (hij was natuurlijk
niet thuis) om de vereffening van zijn schulden eiste, zoniet ... enz.
En toen ontmoette ik Loulou. Loulou die eens van hem geweest was. ‘Weet jij dat
ik nooit met Johan naar bed geweest ben’ vroeg Loulou. ‘Kom, kom’, zei ik.
‘Wel naar bed, als je dat zo noemen wilt, maar nooit hebben wij het samen gedaan.
Hij viel gewoon neer en sliep, hij kon niets. We zijn nu wel niet zo heel lang
samengeweest maar op een maand geen enkele keer is toch wel vreemd, of vind jij
dat soms normaal?’ Ik keek ongelovig en zij prikte de ballon voorgoed door: ‘Ik weet
véél, oneindig veel meer over hem dat jij. Jij bent zijn beste vriend, maar jij kent
hem niet. Ik weet van een vriendin van mij, waar hij toevallig ook een paar weken
mee te doen heeft gehad dat het enige waartoe hij in staat was, het met de mond doen,
capito? Tot meer was hij niet in staat meer, wat je ook probeerde.’
Waar was de grootheid van de vrouwenlieveling heengevlogen! En Loulou
vervolgde met de openhartigheid van een licht meisje: ‘En Liliane, die ken jij toch
ook? Wel, vraag haar maar eens naar haar vrijage met Johan, en Liliane is dan een
vrouw die het niet kan missen, zij is dan nog heel anders dan ik en gij en alleman.
En Liliane die was er stapel verliefd op, die heeft het zich aangetrokken hoor. Die
is hier eens komen schreien over Johan. Liliane zei: ‘Ik vind dat zo vreselijk, dat is
nu zo'n schone man, en zo lief’ - en hij kàn lief zijn hoor, en charmant - ‘en dat kan
minder dan de eerste de beste vent, neen, een oud ventje kan nog beter.’
Daarom dus dat vragen naar aphrodisiacs, daarom dat onrustig drinken, dat
grootdoen. Nu begreep ik zijn haat, zijn dédain, zijn laatdunkend spreken over de
vrouwen, zelfs zijn grootsprekerij over sexuele potentie. Al die indrukwekkendheid,
heel zijn uiterlijk had dus slechts de rol van camouflage vervuld. En daaronder zat
alleen maar wat hunkering naar liefde, naar wat bemoederen over hem. En een
bodemloos tekort, een psychische agonie. En ik herinnerde me nu ook dat hijzelf
eens gezegd had over een jonge typiste van 19 jaar: ‘Dat is mooi, zo'n jong lijfje, dat
is zo mooi, jongen dàt zou een mens altijd moeten hebben, dat is zo pril
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dat vel, die borstjes zo jong. En toch heb ik er geen enkele keer mee geslapen. Zij
zegt me niets, gewoon niets, maar het is schoon om te bekijken en te liefkozen. Maar
meer, nee, het gaat niet, ik kom er niet toe, het is net of ik krijg het niet over mijn
hart.’ ‘Waarom wil j'er dan mee te doen hebben’ vroeg ik sarcastisch. ‘Omdat ze
verschrikkelijk lief is, en misschien omdat ik als een vader voor haar ben, ik neem
ze eens mee naar hier, en naar daar, begrijp je, ik laat ze eens iets zien waar ze nog
nooit geweest is, we gaan eens uit eten.’
Toen ik de onthullingen van Loulou en haar vriendin aanhoord had, leek het mij
of er was plots een enorme afstand gekomen tussen Johan en mij, er een
onoverbrugbare afgrond was ontstaan tussen ons beiden. Ik vroeg me af waarom.
Hij had mij eigenlijk niets misdaan, nooit, het was mijn beste vriend misschien wel.
Maar ik voelde me beetgenomen. Beetgenomen door zijn vlotheid, zijn brutale blik,
de gemakkelijkheid waarmee hij ieder om de vinger wond. Beetgenomen omdat hij
zich nooit aan mij getoond had zoals hij was, hij was dus minder oprecht geweest
dan ik had gedacht, en nòg groter komediant dan ik dacht. Maar na enkele dagen
verdween het gevoelen. Want hij was er treurig aan toe over heel de lijn: men had
hem opgeraapt uit de goot. Die voorspelling was uitgekomen. Hij had wel geen mes
in de rug, maar hij lag in de goot. Halfdood met een (on)menselijke levercrisis.
Daarbij had hij een volledige psychische ineenstorting gekregen. Toen ik dit alles
toevallig vernam, had hij reeds een desintoxicatiekuur ondergaan, en werd verder
voor zijn zenuwen behandeld, en in observatie gehouden voor zijn maag en lever.
Ik ging hem bezoeken. Het deed vreemd aan hem in zulk milieu te zien. Hij was een
krant aan 't lezen. Dat had hij in zeker een jaar al niet meer gedaan. Toen hij me zag,
kreeg hij dadelijk zijn aplomb van vroeger weer.
‘Maar zie nou wie we hier hebben’, lachte hij. Hij was kalm en mat maar hij
knipoogde en sprak: ‘Er loopt hier een uiterst sympathiek verpleegstertje rond waar
ik al een tijdje een oogje op heb’. En dan probeerde hij een paar droge grapjes te
maken over zijn gezondheid: ‘Weet je wat ik tekort kom? Een flink glas zwaar bier
op uur en tijd. Maar wacht maar, tot mijn kuur over is. Als ik me een tijdje koest zal
gehouden hebben begin ik opnieuw, maar niet zo grof meer. Want wij hebben er een
stukje afgescheurd weet je! Maar rustigjesaan, zoals een oude snoeper, een oude
kenner. En zo zijn er nog wel schone jaartjes weggelegd voor me, als een mens er
niet te beestig doorvliegt. De vrouwen hebben afgedaan, zei hij, daar had hij zijn
buik van vol. En hij zou veel lezen en op
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een keer, als hij eens goed uitgerust zou zijn, zou hij eens beginnen aan zíjn boek.
Ik zei dat ik hem een paar interessante boeken zou brengen wanneer ik volgende
keer nog eens zou aanlopen. Maar ik had het erg druk in die tijd. Het gebeurt niet
vaak dat men overstelpt is van opdrachten. En ik had óók mijn schulden, en was blij
dat ik er eens uit was, uit al dat drinken. 's Avonds viel ik gewoon in slaap van
afmatting en voldoening van weer een pakje geld te hebben verdiend. Ik dacht haast
niet meer aan Johan. Van je vrienden moet je 't hebben. Eerst had ik als zijn satelliet
met hem meegezworven en gezwalpt en op zijn rekening gedronken, en nu hij (tien
jaar ouder geworden na die twee jaar zwalpen) in behandeling was in dat instituut
voor maag- en leverziekten, vond ik slechts tijd om hem eenmaal te bezoeken. En
toen ik de tweede maal wilde gaan, vernam ik dat hij al dood was: leverkanker.
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Prolegomena voor een analyse
Over Hemel en dier van Hugo Raes
J.J. Oversteegen
Het ene boek spreekt gemakkelijker aan dan het andere. Dat heeft weinig of niets
met de kwaliteit te maken. Een boek dat zichzelf herziet, dat een beeld oproept om
het later weer te doen verdwijnen of te relativeren, een dergelijk boek kan de lezer
die niet op dat soort moeilijkheden voorbereid is, irriteren. Zijn onzekerheid over de
‘bedoelingen’ van de auteur zet hij om in agressie, en als hij criticus is, zal hij zijn
onlust van zich af schrijven, vaak volkomen te goeder trouw. Het hangt van de
hardnekkigheid af waarmee een boek aanwezig blijft nadat men het voor de eerste
maal heeft uitgelezen, of wij bereid zijn aan een tweede maal te beginnen, en ons
oordeel misschien te herzien door de toegang tot het verhaal te forceren.
Uit de reacties van critici op Hemel en dier, voorzover ik ze gelezen heb, kan men
opmaken dat iets van dien aard zich bij de ontvangst van Raes' tweede roman
voordoet. Het boek wordt tegelijk banaal en onhelder, en vooral onevenwichtig,
gevonden; de opbouw ervan toont zijn bestaansreden blijkbaar niet op het eerste
gezicht.
Ik moet bekennen dat ik dit soort oordelen begrijpelijk vind, zij het onjuist. Na
een eerste lectuur blijft de lezer gedesoriënteerd achter. De entree van het boek lijkt
tot een andere wereld te behoren dan de uitgang. Zelfs als men dit spelen in twee
werelden, twee volstrekt verschillende decors, rationeel wel gerechtvaardigd kan
vinden door de evidente breuk op driekwart van het verhaal (als een ABC-oorlog
uitbarst), houdt men het onveilige gevoel dat de twee verhalen te weinig met elkaar
te maken hebben, dat het één niet genoeg op het andere aanhaakt. Men mag aannemen
dat dit effect versterkt wordt door wat de lezer op grond van De vadsige koningen
verwachtte. In zijn eerste roman immers maakte Raes het de lezer niet zo heel
moeilijk: het boek vertoont een, ook in de compositie direct aanwijsbare, eenheid,
en in de stijl iets dat men met
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een jazz-term ‘beat’ kan noemen. En omdat het begin van Hemel en dier in dat opzicht
aan De vadsige koningen doet denken, schokt de breuk tussen deel 1 en deel 2 van
het boek zozeer, dat men een beeld zou kunnen gebruiken als: ‘in een ander toonstelsel
geschreven’. Voordat een redelijk doordringen in Hemel en dier mogelijk zal zijn,
moet een poging gedaan worden, de bij lineair lezen verloren gegane eenheid van
het boek te herstellen.
Misschien wijst deze benadering op een tekort aan begrip voor wat de auteur
onmiddellijk gegeven heeft; het zij zo: voor mij is het de enige methode om het boek
aan te pakken. Enerzijds is het niet direct ‘aanwezig’, anderzijds intrigeert het te
sterk om in het voorbijgaan afgedaan te worden.
Bij ‘gewone’ lectuur, waarbij dus de feiten en gebeurtenissen geaccepteerd worden
zoals de schrijver ze achtereenvolgens levert, is het begin van het boek het verslag
van een liefde tussen een getrouwde fotograaf (wiens vrouw en kind eerst helemaal
achter de coulissen blijven) en het veel jongere meisje Patricia. Het is niet een verslag
tijdens de gebeurtenissen, maar een aaneenschakeling van herinneringen, zoals ze
de fotograaf te binnen schieten. Behalve in de eerste bladzijden van het boek zijn de
twee namelijk niet bij elkaar: Patricia is voor zes weken in een kamp, de man is in
zijn woonplaats.
Na een wel wat heel erg idyllische en lange beschrijving van de tijd die de twee
samen hebben doorgebracht, begint een verstorend element op te treden; niet in de
verhouding zelf maar in de terugblikken en vooral in de dromen van de man. Na een
oorlogs-droom (waarin overigens alleen het dochtertje van de fotograaf bij hem is)
wordt, alweer in retrospectie, meegedeeld dat de twee elkaar weer ontmoet hebben:
de fotograaf wordt, als het meisje vijf weken weg is, en dus één week voordat hij
haar zou zijn gaan halen om naar huis terug te keren, opgeroepen voor een militaire
oefening in Duitsland, die drie weken zal duren. De toestand in het oosten is kritiek.
(Hier moet ik een terzijde invoegen: ik heb de dateringen opgeschreven zoals Raes
die geeft, maar ik begrijp niet helemaal waarom hij zo expliciet is, want echt serieus
nemen doet hij zelf de tijdsindeling niet! Immers, nadat hij verteld heeft dat de
fotograaf Willem na vijf weken zijn vriendin komt opzoeken, en daarna drie weken
naar Duitsland zal gaan, laat hij de twee enkele malen klagen dat zij negen weken
gescheiden zullen zijn. Het lijkt een beetje kinderachtig, zo'n lapsus zo
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uitdrukkelijk te signaleren, maar in een moeilijk doordringbaar boek gaan alle
aanwijzingen tellen, totdat men ze kan incorporeren of als vergissingen van de auteur
afschrijven. Als het laatste gebeurt, kan dat het vertrouwen in het verhaal aantasten.)
Korte tijd na het verslag van deze laatste ontmoeting, eindigt deel één. Het tweede
deel, veel korter (30 tegenover 105 pagina's), begint met een beeld van de ontreddering
die aangericht wordt door de uitgebroken oorlog. De fotograaf probeert zijn weg
naar huis terug te vinden. Het verhaal van zijn ervaringen wordt onderbroken door
flashbacks en fantasieën, die zich beslissend onderscheiden van de terugblikken in
het eerste deel: zo wolkeloos als die, althans in de eerste 80 pagina's, zijn, zo
katastrofaal zijn de beelden uit het tweede deel. De man vertelt, in een steeds deliranter
stijl, over zijn ziektesymptomen en over de dingen die hij onderweg ziet, en daartussen
door krijgen wij het verhaal van de groeiende verwijdering tussen de twee gelieven,
ermee eindigend dat Patricia met een ander weggaat. Het is waarschijnlijk dat de
verteller omkomt, met als laatste gedachte: alleen Patricia heeft mij in mijn diepste
wezen geraakt.
Het tweede deel is het problematische. Deel 1 levert geen moeilijkheden in
interpretatie op. Hooguit kan het zich wat rommelig voordoen, maar dat blijkt al
gauw schijn. Het zijn een aantal snapshots van een verhouding, en welbeschouwd
zijn de kralen allemaal heel netjes aan het snoer geregen: na een inzet waarin de
basis-situatie, de gescheidenheid van de twee, gegeven wordt, krijgen wij het verhaal
van hun verhouding beschreven, beginnend bij het begin. Soms wordt de basis-situatie
nog even gereleveerd, door het citeren van een brief van Patricia uit haar kamp, en
dan vervolgt het verhaal in terugblikken weer, net zo lang tot wij een vrij volledig
beeld van de verhouding van de twee gekregen denken te hebben.
Dan komt er een switch. De eerste verontrustende verschijnselen gaan optreden,
in de vorm van een angstdroom van Willem, waarin zijn onherstelbare afhankelijkheid
van het meisje blijkt. Die droom vormt in het boek ook daarom een caesuur, omdat
men hem leest als een losse novelle: hij zou zo in Een tijdelijk moment kunnen staan.
In het hiermee beginnende overgangs-gedeelte, dat men haast een afzonderlijk
‘hoofdstuk’ zou kunnen noemen, komen meer negatieve factoren aan bod: weer
angstdromen en een zekere spanning bij Pat, voor wie de toestand van voortdurende
scheiding onverdragelijk gaat worden.
In deel 2 komt dan niet alleen de katastrofe in de vorm van de oorlog,
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maar ook in de verhouding die tot nu toe de hoofdzaak van het boek is geweest. De
lezer leest verder met zijn aandacht dáárop gericht: de verhouding loopt dus mis?
Het meisje gaat weg? Maar wanneer dan? Al lezende raakt hij gedesoriënteerd omdat
het verhaal zich niet meer in dezelfde lijn laat doortrekken. Immers, als ook in het
tweede deel die feiten reëel zijn, die de relatie Willem-Pat betreffen, dan kan de
oorlog niet in werkelijkheid gebeuren. Op het moment dat zij afscheid nemen, voordat
Willem naar Duitsland gaat, is er nog geen sprake van een andere man, hoogstens
van een groeiende onrust bij Pat om de landurige gescheidenheid.
Aan de andere kant is er geen enkele reden om de oorlog als fantasie af te doen.
Niet alleen wordt hij heel reëel beschreven, er wordt zelfs zorgvuldig op gepreludeerd
in het voorafgaande (‘incidenten’ worden vermeld etc). Dus: wel oorlog, geen eind
van de liefde. Maar: wat doen die sombere scènes van ontrouw (fantasieën mag men
dus wel zeggen) dan nog in deel 2? Waarom wordt de arme Willem ook nog, voor
het eerst, in zijn liefde voor Pat belaagd, nu de grote ellende losbreekt? Deze morbide
zelf-pesterij lijkt wat overbodig bij een ten dode gedoemde die weet dat zijn geliefde,
zijn vrouw en zijn kind allemaal al niet meer leven, al beweegt hij zich nog als een
dier in de richting waar zij zich vóór de katastrofe bevonden hebben. Hier komt een
onbegrijpelijke kant van het boek bloot; onbegrijpelijk tenminste zolang men het
verhaal blijft toetsen aan de normen van het realistische verslag, waartoe in ieder
geval het eerste deel lijkt te inviteren. Pas als dit realistische criterium losgelaten
wordt, gaat het boek weer een zekere eenheid vormen. De interpretatie die de lezer
oorspronkelijk kiest: het verhaal van een liefde die door de oorlog vernietigd wordt,
moet opgegeven worden, of althans anders geformuleerd. Goed beschouwd is het
niet zozeer de oorlog die de liefde van Willem en Pat opblaast, als wel de man zelf.
De demonen uit de onderlaag van zijn bestaan worden losgelaten, en het meisje komt
er zelfs niet aan te pas. Het einde, de vernietiging van hun verhouding komt voor
hem precies in dezelfde mate van binnen uit als van buiten af. De ABC-oorlog is
niet zozeer de oorzaak, als wel het beeld van het einde. De liefde, deze liefde althans,
is op den duur onmogelijk, en dat wordt beschreven in het apokalyptische beeld van
de totale oorlog, onderbroken door associatief daarmee verbonden etappes van een
opbrekende verhouding (die in werkelijkheid helemaal niet geëindigd was, en het
zelfs nooit zal zijn omdat er geen toekomst meer is). De ‘fantasieën’ van de breuk
in het tweede deel, zijn niet zomaar wanhoopsbeelden van een
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stervende; aangezien beiden binnenkort dood zullen zijn, zou het minstens zo voor
de hand liggend geweest zijn, de oorlogsramp te zien als de bestendiging van een
verhouding die nooit meer eindigen kàn. Hier wordt de vernietiging van een liefde
beschreven in het decor dat daarbij past: dat van de volledige versplintering van alle
menselijke kontakten. Kortom: in Hemel en dier wordt in absolute termen geschreven
over ‘mogelijkheid en onmogelijkheid der liefde’.
Men ziet, ik maak bijna een roman à thèse van het boek. Men moet het, dunkt mij,
niet lezen als een realistisch verslag, maar als een gedeeltelijke abstrahering. Men
kan zelfs de eerste stap in de richting van het werkelijke gegeven van het boek niet
doen, als men vasthoudt aan conventioneel realistische normen. In de twee delen van
het boek, met een overgangsdeel ertussen in als men wil, worden aspecten, polen
van de liefde beschreven. De realiteit ligt daar oscillerend tussen in, en komt maar
zelden aan bod. Positief en negatief zijn in twee ver van elkaar af liggende situaties
uiteen-getrokken, volgens een soort pointillistisch procédé waarbij de ‘echte’ kleur
pas op grote afstand uit de juxtapositie van de twee aanwezige tinten ontstaat.
Doordat men deel 2 gaat zien als on-realistisch, verandert ook deel 1, en neemt
de vorm aan van de andere, de positieve, pool. Dat maakt de wat al te naïeve
rooskleurigheid van het eerste verhaal begrijpelijk: het is een situatie waaruit de
verstorende elementen weggehouden zijn. Die komen later aan bod, en dan in
reincultuur. Er ligt wel een reële kijk op het bestaan ten grondslag aan de roman,
maar de weergave is niet realistisch, behalve aan de oppervlakte (de hete passages,
de gruwelen van de oorlog). De twee delen zijn als het ware op een verschillend
gesausd fond geschilderd, en daardoor wordt hun toon bepaald.
Het enige deel van het boek dat men min of meer ‘realistisch’ zou kunnen noemen
is de overgangspassage, al is het eerste deel in zijn geheel natuurlijk realistischer dan
het tweede, dat vrijwel abstract genoemd kan worden.
Deze voorlopige analyse is uit de buurt van een waarde-oordeel gebleven, omdat ik
vóór alles een mogelijke entree van het boek wilde aanwijzen. Maar het aantonen
van een sluitende structuur en het wijzen van de weg naar een plausibele interpretatie,
maakt een boek nog niet ‘goed’. Een oordeel kan echter moeilijk uitgesproken worden,
voordat men zich een beeld gevormd heeft hoe een boek als eenheid gelezen kan
worden.
Een veroordeling, die gebaseerd is op de stelling dat de hoofdfiguren van
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het boek schimmig of conventioneel zijn gebleven, lijkt mij bijvoorbeeld onhoudbaar.
Het gaat niet om het ‘in de ruimte plaatsen’ van deze twee (en andere) mensen - hun
namen worden niet voor niets alleen maar zijdelings genoemd, Willem Verhaegen
zelfs maar één maal - maar om het aanwezig maken van de twee polair
tegenovergestelde situaties, waarin zij verkeren. De vraag is dus of dàt gelukt is, en
niet of men Patricia en Willem kent buiten die situaties om. Bovendien behoeft men
van Patricia weer niet meer te weten, kan men zelfs niet meer te weten komen, dan
datgene wat Willem in zijn overpeinzingen over haar meedeelt, en dat is voorzover
het deel 2 betreft niet eens de werkelijkheid!
Een andere negatieve opmerking over het boek die ik ergens gelezen heb (bij
Bernlef in De Groene?) lijkt mij eveneens onjuist: dat de vrouw en het dochtertje op
de achtergrond geen rol spelen. Hun (verdrongen) aanwezigheid blijkt later functioneel
te zijn, in dromen van de verteller bijvoorbeeld, en in de schuldgevoelens die mede
ten grondslag liggen aan de sombere fantasieën van deel 2 (die men onder meer kan
zien als zelf-bestraffing).
Ik wil mij echter niet beperken tot het tegenspreken van de oordelen van anderen.
Nu ik een voorlopige interpretatie van het twee-luik heb gegeven, wil ik daaraan een,
eveneens voorlopig, waarde-oordeel verbinden. Voorlopig, niet omdat ik geen globale
reactie op het boek zou hebben, maar omdat die reactie mij onbelangwekkend lijkt
voor de lezer als hij niet rechtstreeks vastgeknoopt wordt aan de in het bovenstaande
geschetste interpretatie.
Om te beginnen vind ik de opzet van Hemel en dier opvallend verschillend van die
van De vadsige koningen. Hoogstens kan men op enkele uiterlijke punten
verwantschap aanwijzen: de brokkeligheid van de verteltrant bijvoorbeeld, die door
de novellistische instelling van Raes veroorzaakt wordt. In beide gevallen wordt de
kaleidoscopische aanpak gerechtvaardigd door de grond-situatie, een toestand waarin
gedachtevlucht en terugblik de normale vormen van reactie zijn.
Dit verschil met een succesvol roman-debuut vind ik een deugd, een bewijs van
de inzet van Raes. Maar als eind-product prefereer ik De vadsige koningen. Hemel
en dier lijkt mij een overgangsboek, waarin een heel bijzondere weg ingeslagen
wordt (vooral in deel 2) die meer mogelijkheden biedt dan hier verwezenlijkt zijn.
In het eerste deel staan passages, die mij overbodig lijken, omdat zij niets meer
toevoegen aan wat wij al gehoord hebben. Daardoor komt er onvermijdelijk een
gevoel
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van verveling in de reactie van de lezer op de gebeurtenissen, - en dat is wel het
laatste dat mag plaats vinden.
Storender nog, in verband ook met de boven getekende structuur van de roman,
is liet dat dit deel te tam reëel blijft en daardoor een hybridisch karakter aan het boek
geeft. Zonder iets van de erotische scènes prijs te geven - die zijn doorgaans even
sterk als die in De spaanse sjaal, een hogeschoolstaaltje van evocatief schrijven had ook dit gedeelte radicaler ‘abstract’ mogen worden door samentrekking van het
verhaal rond één kern: de goede dingen der liefde. Met de niet helemaal heldere
taktiek in dit deel samenhangend is een uitglijder die ik niet te pruimen vind: de
letterlijke weergave van de apentaal van de minnaars. Hier heeft Raes iets proberen
te doen dat op een misverstand stoelt: de ‘echte’ werkelijkheid rechtstreeks weergeven,
als op een geluidsband opgenomen. Zoals alles in de litteratuur, moet ook de verbale
kant van de erotiek gesuggereerd worden, net als de bijbehorende geuren en wat er
zoal te voelen is. Omdat woorden woorden zijn, volstaan ‘citaten’ nog niet om een
situatie op te roepen. De lezer die te horen krijgt: ‘Hier ben ik, hier ben ik, je
stukgaand stukdier, je slachtoffer, je welp, je leeuwentemmer, je orkaan, je
mannetjesdier. De wereld mag stuk, ik zal alles verwoesten’, die lezer denkt niet:
dat gaat daar fijn toe, maar hij geneert zich als iemand die per ongeluk iets afluistert.
De woorden zijn namelijk buiten de situatie geplaatst waar zij in thuis horen; in plaats
van die situatie inleefbaar te maken, blijven zij in de lucht hangen.
Deze kritische opmerkingen hebben alle betrekking op de taktische bovenlaag van
het verhaal. Over de opzet heb ik niets dan goeds te melden. Juist het extremisme
daarvan is de grote verdienste van het boek; het eerste deel, ik heb het al gezegd, zou
van mij zelfs nog wel radicaler eenzijdig hebben mogen zijn.
Natuurlijk zou de opdeling in twee extreme situaties nog niet óverkomen, als het
boek pretendeerde een rechtstreeks verslag van een liefdes-verhouding te zijn. Zijn
aanvaardbaarheid ontleent de aanpak aan een kunstgreep die op het eerste oog min
of meer toevallig lijkt te zijn, namelijk dat het eerste deel zich in terugblikken afspeelt
(dus een selectie uit de werkelijkheid geeft, bepaald door de persoonlijkheids-structuur
van de mannelijke hoofdfiguur), en dat de gebeurtenissen in het tweede deel,
voorzover zij de verhouding Pat-Willem betreffen, helemaal geen wortel in de realiteit
hebben, maar de kristallisatie vormen van de door uiterlijke omstandigheden
gestimuleerde angsten, schuldgevoelens en verdringingen van dezelfde figuur.

Merlyn. Jaargang 2

75
Summa: Hemel en dier is intrigerend en dus boeiend, maar niet ten volle geslaagd.
Misschien dat een dieper gaande beschouwing, die bijvoorbeeld de titel en de twee
motto's aan de tand zou voelen, nieuwe deugden of ondeugden van het boek aan de
oppervlakte zou brengen, maar dat zal altijd wel waar zijn. Voor het waarde-oordeel
maakt het niet veel verschil. Maar de beurt is nu weer aan Raes. Van zijn volgende
zet die in Hemel en dier al krachtig aangekondigd wordt, mag men gerust veel
verwachten.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Boekbespr
‘Bij K.B. van 2 Augustus 1843 (...) kregen de erfgooiers het volle bezit en genot van
de hun toegewezen gronden’ (Geschiedenis van Gooiland, derde deel, door Dr. A.C.J.
de Vrankrijker, Amsterdam, 1941).
Ik weet er alles van. Mijn hele jeugd lang ben ik van de gooise meent verjaagd
door erfgooiers, oude maar ook jonge, klompenlopers die op de katholieke school
gingen en zich door de meester lieten slaan. Er was maar één mogelijkheid om langs
het huis van Eb de Bulleboer het hek door te komen: meerijden op de melk-kar van
een scharende erfgooier. Vanzelfsprekend wil ik dus geen vriendelijk woord horen
over iemand die uit Blaricum komt en Raven, Vos of Richter heet, of wel uit Laren
en een Willard is, een Majoor of een Calis.
Maar de mens mag zich, zeker in litteraire zaken, niet door zijn gevoelens laten
leiden. Bovendien moet ik mij steeds weer voorhouden wat J. van Dam Thz schreef
in de Nederlandse Volks-almanak van 1845:
‘Wie weet of niet een lasternuk
De Laarders smaadde en schond;
En ligt, dat ik bij goed geluk
Een knappen Laarder vond!’

In zijn onlangs verschenen essay-bundel Daling van temperatuur probeert Piet Calis
vast te leggen hoe
Opgebeld door d'Oliveira. Hij is ook bezig met een bespreking van Daling van
temperatuur. Om ideologische redenen moet hij voorrang hebben. Weer van
erfgooiers-terrein weggejaagd dus. Jammer.
Hoewel: ik hoef het nu niet nog eens te lezen. Ik heb mijn ooievaartje, en dat moet
maar genoeg zijn, zoals de kraamverpleegster in Deventer zei.
Het zal d'O. trouwens ook niet meevallen. Tijdens beroepswerkzaamheden kom
ik tot de ontdekking dat zowat de hele zeventiende eeuw zich al over Calis uitgelaten
heeft. Hoe wil men bijvoorbeeld verbeteren wat een minor poet als F.G. Drieduym
in zijn Calis-liedt schreef:
‘Al is het nu een slechte tijt!
Een Kalis weet niet veel te winnen:
En 't geen men heeft dat raeckt men quijt,
Behalven radeloose sinnen.’

J.J.O.

Nette jongens
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Hoe meer zieltjes hoe meer vreugd: er is een litterair tijdschrift bij, onder redactie
van T. Kars, B. van Houten en Keller (zo maar). Op de naam, Tegenstroom, had
Fabius toentertijd moeten komen, dan had hij niet een kleurloze betiteling als
Nieuws-brief hoeven te nemen.
Na alle slecht opgevoede lieden die de
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laatste tijd aan het woord zijn gekomen in de nederlandse letteren, bewijst de redactie
van Tegenstroom, in boekbesprekingen en ‘eigen werk’, dat ook de jongens van
goeden huize niet met de mond vol tanden staan. Een paar citaten om de twee meest
opvallende eigenschappen van het blad vast te leggen (de derde: dodelijke saaiheid,
blijkt onderweg vanzelf wel):

1.
Tegenstroom weet hoe het hoort:
Nr. 2, p. 18, Van Houten over Wolkers: ‘De hoofdpersonen (sic) in “Kort
Amerikaans” eet stamppot met een lepel. Als ik de taal van Wolkers verwerk, krijg
ik het gevoel ook stamppot met een lepel te moeten eten’. Vooral dat woord moeten
geeft de verticale afstand tussen Van Houten en Wolkers aan. (Overigens, meneer
Van Houten, U hebt gelijk. Ik eet mijn stamppot ook liever met een mes.)
Cremer, volgens Kars ditmaal, begaat een vreselijke fout als hij een vrouw uit een
oud-adellijk Russisch geslacht met haar kind in een hoerenbuurt laat wonen. Immers,
‘In Parijs waren vlak voor de tweede wereldoorlog veel Russische adellijke émigrés,
die al waren ze taxichauffeur, toch hun beschaving behielden’. Een sterk argument,
ongetwijfeld. Voordat de zesde, zevende, achtste druk komt, met een helikopter op
de achterkant, zal Cremer er wat aan moeten doen.
Niet alleen in het maatschappelijke zijn dit keurige jongens; ook litterair. Er is
niets dat hun zo tegen de borst stuit als onnette taal:
Kars: ‘Het boek is onleesbaar (tenminste voor mij) door het platte Nederlands’
(over Cremer),
Van Houten: ‘Wolkers schrijft bijvoorbeeld geen beschaafd Nederlands’,
Keller: ‘Vaandrager verandert gewoon Nederlands in plat Nederlands’.
Allicht dat juist dit tijdschrift ƒ100.- cadeau geeft aan Vanvugt, omdat hij ‘excelleert
boven zijn mededingers in slecht Nederlands’ etc. (Zoals men ziet schrijven de heren
zelf van de weeromstuit extra mooi nederlands.)

2.
Tegenstroom is een ernstig blad:
Weer uit het tweede nummer (de andere verschenen nummers heb ik al weer
weggegeven), over Cremer die heeft geschreven: ‘In het begin naaide ik Brigitte vijf
keer per nacht’. De heer (zo ergens dan is die wending hier op zijn plaats), de heer
Kars heeft vorig jaar Casanova gelezen, blijkens een stuk in Vrij Nederland van 17
augustus 1963, dat in Tegenstroom nr. 2 herdrukt wordt (een aardig idee voor bladen
met kopij-nood), en hij tikt dan ook Cremer onmiddellijk op de te bezige vinger:
‘Casanova vertelt in zijn Mémoires over een Venetiaan, die eens zes keer naar bed
was gegaan met een vrouw (een heel geloop, maar voor een net taalgebruik moet
men wat over hebben, JJO). Hij werd “le comte sixfois” genoemd. Casanova noemt
dit als een hoge uitzondering. Bij Cremer is dit wel een keer minder, maar elke nacht
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gedurende een bepaalde periode. En dat vertik ik te geloven’. Nog iets dat voor een
volgende druk omgewerkt moet worden.
Toch is Kars bepaald geen argwanige geest. Het zou natuurlijk best Cremer's
bedoeling geweest kunnen zijn, om niet geloofd te worden, en als dat zo is had Kars
zich ook niet zenuwachtig hoeven te maken over een andere leugen waar hij Cremer
op betrapt: dat hij Brigitte heeft proberen op te voeden door haar een boekje van
Mulisch te laten lezen.
Bij zoveel ernst is het ook vanzelfsprekend dat figuren en auteurs zonder meer
met elkaar geïdentificeerd worden. Niet alleen Cremer, maar ook bijvoorbeeld
Wolkers, en zelfs diens familie, worden het slachtoffer van dit veel voorkomende
procédé: ‘Vooral het karakter van de vader van Wolkers is mij erg duidelijk
geworden’.
Tenslotte nog een citaat uit Kars' eigen scheppende werken (waar steeds dreigend
‘fragment’ en ‘wordt vervolgd’ onder staat): ‘Af en toe bedacht hij met spijt hoe
beperkt zijn capaciteit was, hij zou nooit alle vrouwen in wie hij zin had kunnen
hebben. Drie per week betekende ongeveer 150 per
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jaar, hield hij dat tempo vol gedurende twintig jaar dan betekende dit nog maar 3000
vrouwen’ etc.
Het is de moeite waard om deze regels eens uit te kammen volgens de methode
Kars: eerst de hoofdfiguur gelijk te stellen aan de schrijver, en dan Casanova er op
los te laten, want die heeft vast wel iets geschreven over een heel flinke Venetiaan
die een gemiddelde van 50 per jaar haalde.
Tegenstroom kost per niet erg dik nummer ƒ3.-. Per nummer. Pas nu ik dit neerschrijf
besef ik dat ik flink meebetaald heb aan die ƒ100.- voor Vanvugt. Enfin, ik gun het
hem net een tikkeltje meer dan Kars, Keller en Van Houten.
J.J.O.

Drie maal is scheepsrecht
Adriaan van der Veen schrijft in zijn bespreking van het vorige nummer van Merlyn
(23 sept. 1964) o.m.:
‘De rubriek De valkuil tenslotte. d'Oliveira reageert daarin op onze aankondiging
van het vorige nummer van Merlyn, waarin wij hem erop gewezen hadden dat het
niet juist was recensies in de N.R.C. zonder meer toe te schrijven aan Adriaan van
der Veen en dat het dus gewenst was “er in het vervolg rekening mee te houden dat
op zijn minst drie redacteuren van de N.R.C. regelmatig over Nederlandse literatuur
schrijven”. d'Oliveira neemt op een werkelijk charmante en geestige manier kennis
van onze aanmerking, maar hij schijnt wel een neiging tot recidivisme te hebben,
want de bedoelde aankondiging schrijft hij zonder meer toe aan Adriaan van der
Veen. En helaas weer ten onrechte.’
Ik heb mij natuurlijk afgevraagd welk psychisch mechanisme achter deze
repeterende stommiteit schuilt. Ik ben er nog niet achter, maar wel weet ik dat ik
voortaan mijn uiterste best zal doen zulke hinderlijke en ook kwetsende
persoons-verwisselingen te vermijden!
d'O.

Vian introduceren
Ook in Podium, 18e jaargang, nr. 9, gedateerd juni 1964, in de bussen van de abonné's
begin september, wordt Boris Vian weer eens aan de nederlandse lezer voorgesteld,
en wel middels een inleidinkje van de hand van freddy de vree. Een huzarenstukje.
Blijkens een naschrift, gedateerd 30 april 1964, is het helemaal op Mallorca
geschreven, en daar zijn, zoals bekend, alleen schrijvers, geen boeken. Daarom: ‘Aan
deze korte inleiding ontbreken enkele bewijs-citaten, titels, data, namen van
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personages, enz. Het ontbreekt de inleider aan teksten.’ Het ontbreekt de inleider
niet aan koketterie.
Zittend op Mallorca moest hij zo nodig. Koketterie no. 1: Mama kijk, zonder
teksten. Knappe freddy. Ja maar nu wordt de inleiding een erbarmelijke improvisatie.
Koketterie no. 2: als er wat aan m'n inleiding ontbreekt, ik kon het echt niet helpen,
mensen, want ik zat op Mallorca! Beseft toch wat dat betekent! Arme freddy, zonder
boeken op een eiland. Koketterie no. 3: een stuk, waarvan de ontoereikendheid door
de auteur zelf wordt beseft, wordt op 30 april afgesloten en ongewijzigd en
onaangevuld in september, vier maanden later gepubliceerd. Stoute freddy! Maar
misschien betreft het hier een vriendendienst voor de kopijn die twee verhalen van
Vian vertaald heeft, dat zou veel goed maken. Ik vrees alleen, dat ook de vertaling
op het eiland is gemaakt, maar dat
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neemt niet weg, dat Vian ons toch weer een stap nader wordt gebracht.
De baas deed haar teken en zij kwam het laantje door. Tezelfdertijd liep hij de treden
af, haar tegemoet.
- Dag, zei hij. Ik zou peper willen.
(...)
Hoho! deed de baas verwonderd.
Volgende stap van een raar soort vlaams naar nederlands?
d'O.

Trouw
Ik lees dat de recensent van het dagblad Trouw, de onverbiddelijke bestseller
besprekend, De Bezige Bij voor een smerige stinkuitgeverij heeft uitgemaakt, waaruit
men kan leren dat succes in zaken niet meer dat ondubbelzinnig teken van Gods
welgevallen vormt, waarvoor het vroeger in calvinistische kring toch gehouden werd.
Nu wordt de recensent voor de kadi gesleept wegens belediging of onrechtmatige
daad.
Als ik de krant een keertje mag geloven dan heeft de raadsman van Trouw voor
de rechter aangevoerd: ‘Als u tien willekeurige pagina's in het boek leest, blijkt dat
het een immoreel boek is. De schrijver heeft, naar hij zelf heeft gezegd, geen andere
pretentie dan te willen schokken. De justitie grijpt terecht maar zelden in, maar dat
betekent wèl dat dan ook de kritiek volledig vrij moet zijn om te zeggen wat zij wil.’
Het betoog sluit hermetisch achter de smerige Bij. De rechtsgeleerde raadsman,
die overigens een bewonderenswaardig geloof in de waarheidsliefde van de auteur
heeft mogen bewaren - ‘hij heeft het zèlf gezegd’ - beschouwt de recensent kennelijk
als een onbezoldigd rijksveldwachter die fijn handelend mag optreden als de handen
van de justitie gebonden zijn. Hier treffen we dan weer eens een spoor aan van dat
zo oergezonde instituut: de eigenrichting op de mestkar.
Nu heb ik er wel oog voor dat een advokaat, optredend in een moeilijke zaak, soms
dingen moet zeggen waarbij hij een zware wissel trekt op zijn reservatio mentalis,
maar dat zal toch nooit zover mogen gaan dat de man in kwestie volkomen voor
schut staat. En dat is hier het geval, waarbij dan nog als bijzonderheid te vermelden
valt dat één van de betekenissen van het woord schut: veldwachter of koddebeier is.
Ik kan het ook niet helpen.
d'O.
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