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[Nummer 1]
[Van de redaktie]
Op de valreep van het jaar waarin de geboorte, honderd jaar geleden, van Lodewijk
van Deyssel wordt herdacht, drukken wij hierachter een beschouwing over deze
Tachtiger af. Zij is van de hand van E. d'Oliveira wiens interviews met de Tachtigers
ook nu nog bekendheid genieten, en maakt deel uit van een bijna driehonderd pagina's
tellend werkstuk waarop de auteur gehoopt had te zullen promoveren aan de
Universiteit van Amsterdam. Kort na de voltooiing ervan echter vond, in het begin
van 1943, de grote razzia op de Portugese Joden plaats waarvan ook hij het slachtoffer
werd.
Dit ‘proefschrift’ had tot titel: Lodewijk van Deyssel, een onderzoek naar de
grondslagen en de betekenis van zijn stijlvormen. Bij dit onderzoek, zo schreef
d'Oliveira in zijn inleiding, ‘wordt gebruik gemaakt van psychologische methoden,
ja zelfs van inzichten waarmede sommige psychologen nog niet geheel vertrouwd
zijn.’ In het afgedrukte hoofdstuk wordt op basis van de theorie van Alfred Adler
verband gelegd tussen enige van Van Deyssels minder goed funktionerende organen
en diens stijl, welk verband voor een deel zou berusten op de werking van het
mechanisme der overkompensatie. Het leek de redactie interessant genoeg - hoe zeer
waarschijnlijk inmiddels achterhaald door het voortschrijden van de wetenschap der
psychologie - om het, met een enkele weglating, in Merlyn te publiceren.
Redaktie.
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De betekenis van de organische minderwaardigheid voor Van
Deyssels stijl
E. d'Oliveira
De minderwaardigheid van in hoofdzaak twee organen heeft op de ontplooiing van
Van Deyssels gaven overwegende invloed geoefend, die van
a) de ogen en
b) het spijsverteringskanaal.
Voorts hebben nog minderwaardigheden van geringere betekenis, waarop we
occasioneel terugkomen, hun invloed doen gelden.
Hoe werkt een minderwaardig orgaan in op de ziel?1 Door de strijd om de aanpassing,
om het lichamelijk, het maatschappelijk en het geestelijk evenwicht te bemoeilijken.
Het kind wordt er zich al vroeg vaag van bewust, dat het tegen bepaalde eisen van
het leven, zoals die hem door zijn opvoeders worden vertolkt, niet is opgewassen.
Dit leidt er toe, dat het zijn aandacht aanhoudend op die organen, hun werking, hun
mogelijkheden koncentreert en tracht het tekort aan te zuiveren. Dit geschiedt dan
door kompensatie. Deze kan bestaan in verhoogde oefening van zulk een lichaamsdeel
(bijv. wedstrijdvoetbal door krombenigen, vele beroemde danseressen zijn scheef,
lichamelijk slecht geproportioneerd en lopen lelijk). Ook verhoogde spanning of
verfijning van een plaatsvervangend orgaan kan leiden tot herstel van evenwicht
(blinden oriënteren zich door verfijning in de interpretatie van hun gehoor en hun
tastgevoel; ze horen en tasten van nature niet beter dan normalen). Hun kompensatie
is dus slechts in schijn zintuigelijk, in werkelijkheid centraal-psychisch.
Maar in vele gevallen is zulk een min of meer zuivere organische kompensatie
niet mogelijk of onvoldoende en psychische kompensatie wordt

1

Dr. Alfred Adler: Studie über die Minderwertigkeit von Organen (1907). Onder ‘orgaan’
wordt in dit verband ook verstaan: orgaanstelsel. Tot het spijsverteringsorgaan rekent men
ook de mond; dit is embryologisch verantwoord.
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nodig; somtijds is slechts psychische kompensatie mogelijk. Wat het orgaan of diens
plaatsvervanger niet kan volbrengen, wordt tot stand gebracht op het terrein van
fantasie, fiktie, kunst, wetenschap, zelfs religie om in dit verband van politiek maar
te zwijgen. Van Deyssel glijdt bijna rakelings langs dit inzicht heen als hij de mening
uitspreekt, dat het ‘laisser-faire’, dat zijn vader op het gebied van de opvoeding
huldigde, wordt gekompenseerd door de krachtige en onveranderlijke roeping van
zijn oudsten zoon voor het priesterschap en van zijn jongsten zoon voor de
schrijvers-carrière. De ‘goede natuur’, zo tekent hij aan, en ‘het welwillende leven’
bieden dikwijls kompensaties aan voor de leemten welke zich vertonen2. Neen, de
mens schept zich zulk een kompensatie, die een kunstwerk op zich zelf vormt!
De mens is een in-dividu, d.w.z. een ondeelbare eenheid. Hij voelt zich niet de
bezitter van een inferieur orgaan, hij is dit orgaan zelf, want deze minderwaardigheid
treft hem in de kern van zijn Ik, in zijn waardij als mens. Er bestaat in de menselijke
ziel waarschijnlijk geen machtiger dynamiek dan het streven zich te verheffen uit
het gevoel van onderwaardigheid3 naar het vlak van gelijkwaardigheid met de
medemens of naar de regio van de zegepraal over het normale. Het behoeft dan ook
niet te verwonderen, dat in de loop der eeuwen vele hoogtepunten in de menselijke
geest onder de bergen verzettende spanningen van het streven naar kompensatie zijn
tot stand gebracht. Klassieke voorbeelden: De redenaar Demosthenes4, de
wereldveroverende expansie-zucht van den kleinen korporaal, de muziek van den
doven Beethoven, den doven Smetana, den doven Dvòrak, de heldenrollen waarin
de kleine Louis Bouwmeester uitmuntte, de voordrachtskunst van den uit doofstomme
ouders geboren Louis de Vries, de ‘geharnaste vuist’ van den kort-armigen Wilhelm
II, de kleurenleer van den ooglijder Goethe, de scherpschutter Wilhelm Tell van den
lichtschuwen Schiller, de levensfilosofie van den kreupelen Epiktetus, ja, zelfs de
‘Odol’ mondverzorgingsmid-

2
3

4

‘J.A. Alberdingk Thijm’ door A.J. (in het vervolg aangehaald als ‘A.J.’), blz. 337.
Terminologie: ‘Minderwaardigheidsgevoel’ is een lelijke in zijn samenstelling on-Nederlandse
term; bovendien drukt hij niet uit wat er wordt bedoeld. ‘Minderwaardig’ heeft een ongunstige
gevoelswaarde. De existentiële spanning, hier bedoeld, heeft echter niets dat als ethisch
ongunstig moet worden gewaardeerd. Zoekende naar een natuurwetenschappelijke term
kwamen wij tot onderwaardig, waarmee wordt uitgedrukt: subjektief niet gelijkwaardig met
den medemens: ‘gevoel van onderwaardigheid’. Een slecht ontwikkeld orgaan echter is wel
degelijk minderwaardig!
Demosthenes, zo leert modern onderzoek, stotterde niet, gelijk men vroeger dacht, hij sprak
onduidelijk, achter in zijn keel, hij brauwde.
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delen en het reusachtige Museum voor Hygiëne van den trompettist Liegnits, die
was voorbestemd om aan mondkanker ten gronde te gaan. (...)
Bij velen schiet (door een psychisme dat wij hier niet kunnen behandelen) de
kompensatie het doel ver voorbij: overkompensatie. Daarmee gaan dan toestanden
van overspanning en prikkelbaarheid in het centraal zenuwstelsel gepaard (de
‘gemene’ nervositeit van vele kunstenaars, denkers en... Olympiade-athleten5. En
een uitgesproken minachting voor de normalen, die dan maar zonder onderscheid
bij het vulgus, de ‘burgerlijken’ worden ingedeeld; deze houding groeit bij sommigen
aan tot anti-sociale excessen op velerlei gebied en vergoddelijking van het abnorme.
Dit laatste trekje uit de psychologie van de organische minderwaardigheid voert ons,
na deze noodzakelijke excurs, ontwijfelbaar terug naar den auteur Lodewijk van
Deyssel. Deze geeft telkens blijk, het psychisme van de kompensatie uit ervaring te
kennen. Zo schrijft hij: ‘...dat gij U zeer ongelukkig gevoelt. Er geschiedt dan na
eenigen tijd een werking, bij die van een wip te vergelijken. Hoe dieper gij in het
ongeluk zijt, hoe hooger gij plotseling in het geluk wordt geheven6.
Ander voorbeeld: Zola's ‘La Terre’ vervult hem aanvankelijk met een gevoel van
onderwaardigheid.
‘Ik zoû graag iets zeggen over dit boek, kort maar weg, want ik heb er
maar een kleine hoeveelheid gedachte over. En ik zoû ook nederig willen
zijn, lang niet hoovaardig schrijven,... zoo als ik ánders wel eens mag
doen. Want ik voel mij klein bij zoo'n werk, dat is als een ontzachlijke
kracht hoog naast mij’ (I, 101)
Tot zover de nederigheid en kleinheid bij hetgeen zo hoog naast hem staat. Waartoe
leidt echter deze ‘nederigheid’? Tot een krachtige opvering, niet alleen tot een van
zijn schoonste lyrische kritieken, die in uiterlijke praal Zola's bescheiden werk verre
achter zich laat; maar ook tot de houding van litterair diktator. Hij neemt den
hulpbehoevenden Zola, die

5

6

‘Zij had eenvoudig haar zenuwen, haar lichaam vermoeid en ziek gemaakt en zich voor altijd
berimpeld door zich allerlei dingen in te beelden waarvan niets bestond en door het gewone
leven te vergeten, dat toch eigenlijk alleen waarde had.’ (Een Liefde 352/3.)
Lyrisch en verhalend Proza, Mijne Gedachte, 211.
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hem zoëven tot bescheidenheid stemde, in bescherming tegen Jan ten Brink, tegen
de Franse kritiek, tenslotte plaatst hij hem zelfs naast Homerus en Shakespeare! Men
moet zich op een heel hoog voetstuk hebben gesteld om aldus te durven oordelen!
Inderdaad, welke literaire verdienste het opstel ook moge hebben, wat er achter
werkzaam is, dat is het mechanisme van de zelf-verhoging op grond van
onderwaardigheidsgevoel!

a De ogen
Bekend is zijn eigenaardige blik: Hij schijnt om u heen te kijken en u niet te zien7.
Deze indruk berust op een verregaande divergentie van de twee ogen, die in de loop
van het leven moet zijn toegenomen, want, ten einde dubbel zien te ontgaan, stelt
men één oog buiten gebruik en dit neemt dan steeds minder deel aan het richten van
de blik en de akkommodatie, waardoor het achteruitgaat en nog meer divergeert.
Waarschijnlijk het linker oog. Inperking van het gezichtsveld, sterke vervaging aan
de grens8, zeer gebrekkig dieptezien, vervlakking van het waargenomen beeld, weinig
reliëf. Ook de jonge Karel kende het gebrek9. Het moet hem zeer gehinderd hebben.
Ten eerste omdat hij minder goed zag dan zijn genoten. Ten tweede omdat in de loop
der tijden in alle scholen ter wereld alle scheelogen zijn bespot, waardoor hun sociale
aansluiting werd bemoeilijkt. In zijn dagboeken en Gedenkschriften zwijgt Van
Deyssel hier vrijwel over. Misschien uit teergevoeligheid tegenover het geheime
leed. Misschien ook omdat hem slechts de kompensatie bewust is en de
minderwaardigheid vroegtijdig is verdrongen. Of is het navolgende misschien een
voorzichtige zinspeling?

7

8
9

‘Van Deyssel keek mij aan met dien beroemde blik van hem, die den indruk geeft, dat hij U
niet aankijkt...’
‘Weer die blik. Ik wist, dat hij mij aankeek, maar het leek alsof hij links en rechts in de verte
iets zocht’.
(E. d'O., De mannen van '80 aan het woord, blz. 17.)
‘'k Zie dat een breede neevlenkring met valen / Lichtloozen sluier u omhult’... (Sonnet, VI,
72.)
De knaap Willem in ‘De Kleine Republiek’ is ‘loensch’. (IV, 19.)
Van ‘Caesar’ (dien wij met Van Deyssel mogen vereenzelvigen) wordt vermeld: ‘De
hoofdzakelijke kenmerken zijner leelijkheid waren de loenschheid zijner donker-bruine
oogen, die bovendien niet wat men helder of vurig noemt, maar mat waren...’ (Lyrisch en
verhalend Proza, blz. 224). Mooie ogen zijn z.i. blauw (zoals de bewonderde ogen van zijn
vader) en ‘helder’.
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‘Oogen die niet vast zijn van stand en van richting, en veranderend van
kleur, gelijken soms, in hun beweging en uitdrukking samen, zwervende
en in hun zwerving even stil gebleven gelukkige engelen in hun wit azuur...
Het ongelijke in hun stand doet hun rust een deel hunner darteling-zelve
zijn, en geheel los in het hemelsche te verwijlen lijken zij’ (Gedenkschr.
88).
In zijn omgeving is men hem bij de verdringing behulpzaam. Zijn vereerders spreken
van zijn vriendelijke, mannelijke, open (!) blik (Den Doolder) en een bekend journalist
trachtte de uiterlijke tekortkoming door mislukte beeldspraak te bemantelen: hij
noemde hem ‘de man die naar twee kanten kijkt’ (nl. naar binnen en naar buiten).
Hij zelf loopt en spreekt graag met neergeslagen oogleden...10. Interessant is de
volgende mededeling: Bij de hoogmis zit hij vlak bij het altaar, zijn vader in een loge
op de bovenste gaanderij: ‘De oude heer kon zich niet er van weêrhouden om als
mijn blikken, hoog boven den predikenden pastoor... heen, tot aan hem opwaarts
zwierven, door de afwijkende houding mijner oogen, waarvan hij de extatische
uitdrukking, juist in die houding, blijkbaar niet appreciëerde, allicht mede daartoe
gebracht, de zotste, angstwekkendste, gezichten tegen mij te trekken’. (Gedenkschr.
133). De vrome Alberdingk Thijm moet wel een zeer bijzondere reden hebben gehad
om in de kerk iets dergelijks te doen!
Hoe dan ook, men kan vrijwel geen bladzijde van hem opslaan zonder getroffen
te worden door zijn onevenredig grote belangstelling voor het zichtbare, het
schilderkunstige, de kleur, kortom zijn visuele instelling, de voortdurende bezorgdheid
over de zichtbaarheid van de wereld: zijn psychische kompensatie. Alles gaat op in
het zien, het zelf zowel als het bovenzinnelijke wordt bereikt langs de weg van het
zien: Hij is geen denker, hij is een ziener, een schoonziener. ‘Ik was een kind met
ziende oogjes’. Een van zijn oudste herinneringen (± 4 jaar) heeft betrekking op
kijken, kijken door een opening in een heg... ‘Hij is al vier jaar... 's Middags als hij
in den tuin mag spelen, gluurt hij door de open haag, nieuwsgierig als hij is naar die
wondere wereld daarbuiten. En hij neemt het in zich op, elke bizonderheid, elke
nieuwe gewaarwording’11. Dat is

10

11

Op de portrettekening van H.J. Haverman 1897 (als frontispice opgenomen tegenover het
titelblad van ‘Een Liefde’, 3e druk) is een en ander keurig weergegeven. Op de schilderij
van Kees Verweij, in 1941 geëxposeerd, blijkt, dat wij juist hebben voorspeld: de divergentie
heeft zijn maximum bereikt.
Gedenkschriften, 76. Den Doolder, l.c., blz. 20, wijst hierop, zonder de betekenis er van te
begrijpen.
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het kind, dat zich instelt op de kultuur van het oog, op het kijken. De 60-jarige man,
die in 1924 gedenkschriften publiceerde, heeft de herinnering hieraan gaaf en
ongeschonden bewaard:
‘O, moeder, kon ik staan op een weg... en dan door de hegopening... den
bloeyenden boomgaard zien, en daarin zien gaan, eerst dicht bij mij, onder
het teedere dak van al dat ròsene en witte, uw zachte, zacht-zwarte,
gestalte...’
en dan laat hij zijn moeder tussen de gekronkelde boomstammetjes, achter de
bloesempracht schuilgaan en tenslotte geheel verdwijnen en telkens weer even
terugkomen.
Zulke oudste herinneringen plegen elementen te bevatten, die de ontwikkeling
van de gehele persoonlijkheid overwegend hebben beïnvloed: ons geheugen, vooral
op momenten waarin wij het niet kontroleren, maar onze associaties de vrije loop
laten, zoals in de scheppende kunst, schift tendentieus en laat ervaringen die voor de
gidslijnen van minder belang zijn geweest op de achtergrond.
‘Waarom’ - vraagt Van Deyssel - ‘maakt zoo iets zulk een indruk en blijft
altijd bij, in tegenstelling tot zóó vele andere bizonderheden? Dan moet
dat toch wel, van de aller-eerste jeugd af aan, als iets zeer hoofdzakelijks
beseft worden!’ (Gedenkschr. 134).
Bovendien zijn het gewoonlijk dekherinneringen, die een hele reeks soortgelijke
herinneringen resumeren. Daarom verdienen zij zozeer de belangstelling van den
onderzoeker.
Met de hem eigen neiging tot perseveratie, die hem noopt, vele kleine motieven
in zijn werken uitertreure te herhalen, reproduceert hij het kier-motief o.a. in Frank
Rozelaar: ‘Wat ik sensatie heb genoemd was wel de ziel, die even door een kier in
't zinne-leven keek’... (CCXXVII). We hebben hier geenszins te doen met een toeval,
maar met een komplex12.

12

Vgl. ook de herinnering aan het juist even boven de rand uitkijken van de doodkist, waarin
zich het oude vrouwtje bevond, overleden in het gebouw, waar hij te Hilversum de
zuster-bewaarschool bezocht. (Gedenkschr. 16.) ‘In een kijkspel met telescopen gebeurde
nog de mij treffende bizonderheid, dat de jufvrouw haar eene been op eene verhooging
plaatste en aldus haar kousenband opbond’. (Gedenkschr, 124.) Let wel, de juffrouw behoorde
niet tot het kijkspel, zij was een juffrouw die hem als klein kind had ontvoerd maar zijn
herinnering brengt haar voor die tijd obscoene handeling in verband met het kijkspel.
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Van Deyssel heeft nog een tweede reden om zich het kijken door een spleet zo
nadrukkelijk te herinneren. Toen hij dat voor het eerst deed - en vroeg of laat moest
hij daartoe komen, toeval is het niet - ontdekte hij het uitgangspunt voor deze
levenshouding: een stukje uit het gehele blikveld isoleren, het overige ‘afdekken’.
Zijn blikveld is alleen in het centrum scherp. In de scherp afgetekende détails wil hij
zich verlustigen, die brede periferie, die vaag is, kan hij aldus uitschakelen.
‘Ziet eens zoo een trosje roode aalbessen, hangend onder gelige en
licht-groene bessenstruik blaadjes. (verder voortgaande isolering) Aan het
licht-groene stengeltje hangen luchtig de rijtjes ronde licht roode, gladde,
beskralen (nog verder gaande isolering:) met het zwarte stippeltje in 't
midden. Is het niet om uit je vel te springen van genoegen? (verhoogde
innerlijke spanning ten gevolge van de uitschakeling) Is het echt en af? Is
het niet een, geheimzinnig alleen, in een geelgroen rupsenpriëel, daar
hangende oorbel? (:scherpste samenvatting)13
Dit doet hij - zoals wij bij de bespreking van het temperament nog nader zullen zien
- ook op geestelijk terrein. Het is een typische schizothyme trek: scherpe instelling
op détails, pedanterie, schoolmeesterij14, kritische mikroskopie, het niet overzien van
een ruimer veld, daardoor weinig synthese:
‘Ik zag haar in de kamer tegenover mij, door eene wolk, waaruit zij scheen
opgerezen, was zij gescheiden van de meubelen rondhaar’ (Frank Rozelaar
CCXXIV). (...)
De potsierlijk overdreven preciesheid op elementen van de spelling, op ‘mooye’
lettertjens, welsprekende trema's, scherpetoontekens, kapjes en koppeltekens, die
Van Deyssel aan den dag legt, is een typische eigenschap van visueel aangelegde
personen, die aan het uiterlijke letterbeeld een abnormaal gewicht toekennen!

13
14

Gedenkschr., 12.
‘Ik ben een vermomde schoolmeester. Vandaar, dat ik zulk een hekel aan schoolmeesters
heb en altijd op ze smaal, - omdat ik het bèn, namelijk, maar het niet wensch te zijn’.
(Gedenkschr. 1924, 209.)
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Vragen daaromtrent pleegt hij, gelijk vragen omtrent andere symptoomhandelingen,
te ontwijken: de naam Jozef, het pseudo A.J. e.d. Prof. Thijm had eveneens die
eigenaardige visuele aanleg, door het voortdurend bezig zijn met boeken en schrifturen
nog tot verdere ontwikkeling gebracht. Het lezen verschafte hem, behalve het gewone
geestelijk genot, ‘een genoegen verwant aan dat wat zich in het bezien eener teekening
voor hem bevond. Het voorkomen der woorden, zooals zij daar gespeld staan, gaf
hem een oogengenot...’ Muziek deed hem aangenaam aan ‘indien hij het orkest kon
zien, zoodat hij zich te gelijker tijd rekenschap kon geven van de goede trouw en
volgzaamheid waarmede de brave muzikanten hun instrumenten hanteeren...’ (A.J.
297). Van daar zijn grote belangstelling voor het vraagstuk van de spelling.
Het oog is in zijn lichaamsorganisatie ook de locus minoris resistentiae, zoals bijv.
blijkt uit de volgende passage:
‘Nu hangt het er ook van af hóé men zich driftig maakt. Iemand, die, bij
het ebben van de driftvlaag, met zijn oogleden beweegt, of in zijn oogen
iets heeft, zoo, alsof die driftbui hem zelf bedremmeld maakt, is verloren...
De lieden, wien zij gold, halen dan de schouders op of lachen achter den
rug van den driftkop. Maar iemand, die dàt niet in de oogleden of oogen
heeft... laat bij de aanwezigen het gevoelen achter, dat... er met hem niet
ongepast te gekscheren valt’15.
In het leven zwak of belachelijk staan door minderwaardigheid van de ogen!
Van Deyssels onbewust vervuld zijn met het probleem van het zien, wordt ook
bewezen door het feit, dat hij zelden nalaat van de personen, die hij in zijn mémoires
ten tonele voert, de ogen te beschrijven; hij wijdt er hier en daar zelfs uitvoerige
beschouwingen aan. (...)
Welk een plaats het zien (en in het algemeen het zintuigelijke) inneemt in Van
Deyssels ziels-struktuur, illustreert overpeinzing CCLII van Frank Rozelaar. Hij zet
uiteen, hoe oppervlakkig het is, op ogenblikken, dat men het heel aangenaam moest
hebben, door zwakte of lijden daar niet zo veel aan te hebben, maar dat wordt
gekompenseerd door het feit, dat men in zijn herinnering alleen ‘de aangename
bestanddeelen

15

Gedenkschr. 13/14.
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behoudt’: ‘Men herinnert zich het mooye of liever geziene en gehoorde, maar de
zwakheid of het lijden daarbij herinnert men zich het minst, namelijk alleen wetend,
maar niet gevoelig’. Dat is niet ‘men’, dat is Lodewijk van Deyssel! Hoezeer het oog
hem een probleem is, blijkt ook hieruit, dat hij Prof. Thijms (Sokratische) afkeer van
het buiten zijn en zijn niet waarderen van sommige moderne schilders en etsers
(hoewel niet psychologisch onderlegd: hij noemt 't een fysiologische veronderstelling)
toeschrijft aan de aard zijner bijziendheid (A.J. 120).
Het oog obsedeert hem. Het rijst telkens weer onverwacht in zijn verbeelding op
en wordt dan als beeld of metafoor gegrepen of verwerkt. Nu wanneer een en hetzelfde
beeld zo vaak iemands gedachteleven binnensluipt, kan men er zeker van zijn, dat
het behoort tot een dieper liggend komplex; een levensmoeilijkheid, waarmede het
Ik worstelt, is gekristalliseerd om een typisch beeld.
Enkele voorbeelden van deze obsessie, bijeengebracht uit alle levensperioden van
den auteur:
Reeds in ‘Proza’ roept hij om ‘menschen met twee oogen, en niet met twee
gewone kijkers, maar met oogen die schitteren, stralen, die in de verte
boren, ìn de dingen en er doorheen, oogen die levend maken wat dood
was, die de wereld verlichten en vergulden als twee zonnen; alleen
menschen met godenpupillen zijn hoog’. (119) Wij zullen ons die niet
alleen passief ontvangende, maar ook aktief producerende ogen herinneren
als wij het verschil tussen impressie en sensatie ontleden!
‘De bloemen mijner oogen, nu ze in de zon Gods Beeltenis zien wijzen,
zijn rijk gezegend met tranendauw. Hoe zoû mijn in haar bloei onder Zijn
adem bevende ziel anders Zijn schijn weerkaatsen kunnen’. (Frank
Rozelaar, LXXXIV).
‘...zoo als zij plotseling, de oogen neêr, en met kleine bewegingen van
weêr-voort-gaan, doet wanneer zij aan mijn oogen mijne gedachte in haar
gevoelt...’ (CXXVIII)

Moeders oogen:
‘Zij zat met de oogjes dicht, precies nog zóo, als zij dit als heel jong kind,
in zeer grote vreeze Gods, het eerste deed, - toen zij dacht: o, moet ik mijn
oogen sluiten? Als ik ze nu sluit, zoo erg
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dat het niet erger kan, en ze zoo doodstil laat, kan Hij mij niets doen - zóo
dicht als geen ijzeren vensterluik dichter is, zonder eenige knip-verwikking
in het volkomen onbeweeglijk bovenooglid, waaronder het onder-ooglid
geheel was weggedrukt. Heel kleine weeke vel-rimpelingetjes onder aan
de lidjes. Het zag er uit als bij nacht gesloten bloemen en de uitdrukking
was, dat zij het aardsche totaal had afgesloten om in het boven-aardsche
te zijn. Dit was een van moeders mooiste uitdrukkingen. Door die
oogsluiting gaf het geheele gezicht de afwezigheid uit het aardsche aan.
Maar om het zóo te kunnen moet men de ooglidjes zóo glad en effen
hebben en zóo blank. Want als men er vouwtjes in heeft of rooderige
plekjes is het lang niet zoo'n lief kinderlijk van het aardsche afgestorven
zijn. Die ooglidjes waren moeders blankste gezichtsplekjes. Ook zoo kóel
als bloembladen waren zij, zooals ik merkte in het groote oogenblik van
het nachtzoenen.’ (Gedenkschr. 51-52)
‘...uw oogen en het kijken naar mij uwer oogen zeer dicht aan mij nabij...
dat maakte alle verdere hulp onnoodig’ (id. 74)
‘Mijn oogen zijn goed. Als een gebaar van fluweelen streeling zwenkt de
blik soms in een bocht van hoog op zij naar beneên over de dingen heen,
gelijk een hand die van de slaap van een blond meisje liefkozend daalt tot
onder aan de kin’.
‘Mijn oogen zijn mooi dezer dagen. Zij zien bijna alles mooi en geven mij
veel genoegen...’ (XXI)
Kompensatie voor het grote verdriet dat zijn lelijke ogen hem berokkenen! (...)
‘Daarna zag ik een groot en gouden oog naar mij toeschijnen, maar het
was als leeg en zonder blik. Om de gouden pupil was het rood, als met
bloed beloopen, zoo als 't daar onder wenk-brauwvorm lag’. (CLXVIII)
En wat is in Van Deyssels leven het hoogste moment, de herinnering waaraan zijn
leven zal beschijnen tot in lengte van dagen? Het moment waarop hij ziet... niet de
natuur, niet de mensen, maar De Schoonheid
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zelf. Paradoxale beleving, want de schoonheid is niet te zien, omdat ze een relatie
is tussen objekten die zintuigelijk zijn waar te nemen, en dus zelf slechts is te voelen
of te denken. De materie, waarmee hij het Schoonheids-Besef ziet schilderen in de
Ziele-Schoonheid ‘wáárlijk gebrácht in béeld, van die matérie gemáakt een uitwendig
Béeld, het witte tastbaar geschapene, waarop lichtend de glimlach wiekt der
Goddelijkheid’. (IV, 205)
Wij komen hierop terug in het laatste Hfst. van deze verhandeling. Maar het
onzichtbare toch zien, is dit niet de grootste glorie voor een door minderwaardigheid
geslagen oog?
‘Ik had mijn land... willen maken tot een heerlijk land in de hoogte, in de
lucht, ik had het geziene van het land in mij willen hebben en het
verheerlijkt herstichten tusschen de wolken: kristallen paleizen, zilveren
kerken, gouden kasteelen, rivieren en weilanden van edel-gesteente’. (III,
119)
Duidelijke illustratie van Van Deyssels pikturale opvatting van de werkelijkheid!
(...)
En als hij, in een geheel ander verband, Goethe citeert, schieten hem terstond diens
ogen te binnen, die de erfprins niet goed kan hebben gezien; alleen de kunstenaar en
de geletterde:
‘en zij zagen ook zijn oogen, zonder bizonderheden, groot en effen,
volkomen doorzielde kleine spiegels, oogen, naar buiten spiegelend een
vlek- en barstloos geestesleven en naar binnen het wereldleven, zooals
zulk een geest dat aanschouwt’. (Gedenkschr. 29)
Tot slot van deze aanhalingen de schoonste en voor ons de meest welsprekende
woorden die Van Deyssel geschreven heeft:
‘Aanzie mijn oogen zachte goud
zij zijn de bloemen van mijn ziel
die naar u bloeyen’
(Zondag-ochtend II, 337, 1895)
Zo is het: hij spreekt en smeekt met zijn oogen.
Wat hij aan kontaktmogelijkheid bezit is overgegaan op het oog.
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Het gluren door een kleine opening is een motief, dat men bij vele auteurs aantreft.
Zo bij Goethe (wiens ogen Van Deyssel bijzonder interesseren) o.a. in het sprookje
van de ‘neue Melusine’16 dat weer samenhangt met de jongensfantasie ‘Der neue
Paris’, waar hij door een verborgen poortje in een verboden paradijstuin kijkt; en
met de ontdekking van den kleinen Goethe dat een kastje op de kamer van den Fransen
luitenant, die bij zijn ouders was ingekwartierd, een miniatuur verborg, voorstellend
een geheel ontklede vrouw: voor dit zondigen met de ogen werd hij gestraft, en wilde
hij zich zelf straffen door zich met blindheid te slaan, gelijk... Koning Oedipos. Ook
wat hij verhaalt in de eerste afdeling van zijn brieven uit Zwitserland, nl. dat hij tegen
betaling wordt toegelaten in de kamer van een zich ontkledende beeldschone jonge
vrouw, zonder dat deze zijn tegenwoordigheid bemerkt, past in dit verband: het
betekent het heimelijk beschouwen, het met het oog doorleven, van iets dat niet mag
worden gezien en ook niet goed kán worden gezien, omdat de menselijke verhouding
tot de te aanschouwen persoon dit sinds mensenheugenis verbiedt. Het betekent het
hopeloos verstrikt zijn in dringende sexuele weetgierigheid, in het raadsel dat de
meest geliefde persoon een tweeledige hoedanigheid heeft, nl. die van moeder (bij
Goethe: zuster)17 en die van vrouw; en dan nog vaag op de achtergrond van zijn
gedachte leven ook zijn kind is:
‘O, moeder, met uw ernstig gezichtje, u die ik lief heb als een kind en als
mijn moeder te gelijk, o, God! Om dat gij u geheel, geheel gegeven zult
hebben aan ons, aan mij, om dat gij niet éen verlangen, niet één gedachte,
niet één gevoel zult gehad hebben, zonder dat wij er een deel van waren...
Ik zie uw voorhoofd, ik zie uw heele lichaam... o, God, gij zijt een vrouw,
een mensch... moeder, ik zie u, ik ken u niet...’
En dan de terugkeer uit de nachtmerrie naar de ‘werkelijkheid’:
‘Gij zijt mijn moeder, nietwaar? Het is zoo gelukkig om met U te spreken
zoo vertrouwelijk, gij geeft u geheel... moeder, ik zie uw voorhoofd, ik
zie uw mond... ik ken U niet, ik weet niet meer wie gij zijt...’18

16
17
18

Wilh. Meisters Wanderjahre, Boek 3, Hfst. VI.
Vgl. Philipp Sarasin: ‘Goethes Mignon’ (1930) en Theodor Reik: ‘Warum verliess Goethe
Friederike?’ (1930).
‘Kom, Moeder, Kom’, in V.O. VI 70/71.

Merlyn. Jaargang 3

14

Terugkeer in zich zelf.
De oudste herinnering aan het gluren dateert van zijn vierde levensjaar, dat is het
tijdperk waarin bij het normale kind de loswikkeling uit de boven geschetste knoop
pleegt te geschieden. Nog uitvoeriger wordt deze verhouding geschetst in
‘Gedenkschriften’.
Komt ook de vage aanvechting, zijn moeder als kind te zien, zich te beschouwen
als haar vader, of, nader bekeken, de plaats in te nemen van zijn eigen vader en haar
een generatie in de levensstroom terug te dringen, in Van Deyssels leven en werk
tot uiting? Ongetwijfeld. In de beschermende houding waarmee hij zich telkenmale
boven haar gezag stelt. Men zie o.a. het bezoek van de tantes in Gedenkschriften.
Een aardig staaltje vertelt ook J. Persijn19: Karel heeft zijn moeder vreselijk vertoornd,
ze zal hem in het bijzijn van gezelschap bestraffen: ‘stout ging hij staan onder de
toornblikken van mama, met een hoofsche buiging en een minnestreel-verzuchting
haar complementerend: Ach, juffrouw Kerst, wat heb je toch lieve oogjes’. Daarmede
was ze dan ontwapend.
Maar nog duidelijker komt het te voorschijn in ‘Een Liefde’ en wel in het reeds
besproken komplex: Mathilde, die uiterlijk zoveel lijkt op zijn moeder (grote aandacht
wordt gewijd aan haar kapsel, twee bandeau-gordijntjes over de slapen en een
vlechtenknoop van achteren, precies zoals hij het herhaaldelijk van zijn moeder
beschrijft, en haar kledij: wijde donkere jurken met veel stroken en halsboordjes)
die immers liever de dochter wil zijn van haar veel ouderen man... die Jozef heet,
naar Van Deyssels vader... omdat zij is Van Deyssels anima!
Wij komen op deze psychologische verwikkeling, waaruit Van Deyssel zich
evenmin heeft kunnen bevrijden als Goethe uit een soortgelijke, nog nader terug, als
wij de verhouding van vader en zoon bespreken.
Men mene intussen niet, dat deze voorlopige aanduiding van Van Deyssels
gebondenheid aan zijn Moeder op deze plaats in onze analyse een overbodige
uitweiding is. Integendeel, hier maken wij kennis met een van de in het vitale liggende
uitgangspunten van Van Deyssels struktuur, - waarop wij later dieper ingaan: want
hij keert in de tweede helft zijns levens tot dit uitgangspunt terug. Men kan zich de
situatie aldus voorstellen: Doordat hij zozeer aan zijn moeder gebonden is, blijft de
wens, dicht bij het moeder-imago te zijn, aan haar knie te staan, bij haar te kruipen,
door haar koele ogen beveiligd te worden, zijn leven vervullen

19

Persijn, l.c. p. 84.
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en wel op een wijze, die doet denken aan een neiging, zich opnieuw in haar op te
sluiten20. In haar Imago wil hij zich geborgen weten, daar wil hij ‘vertoeven’.
‘Ik, ik zelf was U, moeder (aldus de 60-jarige auteur). Was ik niet een deel
van u? Was ik niet in u en uit u voortgekomen een deel van u?... O, heel
het moederwezen heeft met de zorgen van het moeder-lichaam aan het
kind gearbeid...’ (Gedenkschr. 81)
Reeds het met voorliefde gebruikte ongewone beeld van het embryo (de nog
ongeboren ‘lyriek’), het zijn leven lang bezig zijn met het tekenen van kinderen, ook
het vervuld zijn van anatomische vergelijkingen, wijzen in die richting. Hij wil een
kind blijven en zich verre houden van de maatschappelijke plichten en
verantwoordelijkheden, waarmede de volwassenheid hem bedreigt.
‘...ik heb in uw oogen het bewegen van uw denken gezien. - Denken over
mij zooals later in het leven wel nooit iemand meer over mij denken zoû...
Ik zoú moeder, moeder roepen, als ik in nood was, en dan zoude, en dan
kon u toch wellicht mij niet daadwerkelijk helpen: maar dan hielp het mij
aan uw schoot te zijn. Vlak bij u te zijn, u ieder oogenblik te kunnen
aanraken en u aan te raken, uw oogen en het kijken naar mij uwer oogen
zeer dicht aan mij nabij, uw adem te voelen, - dat maakte alle verdere hulp
onnoodig. Alle angsten waren dan weg en niets kon mij gebeuren... - toen
te gelijker tijd haar geest over dat menschenleven dacht en het koesterde
met zijne mijmeringen... O, dit is een zekerheid, dat geene gedachte al
dien tijd u nader was. Kon ik nog zóo zijn en het weten!’ (Gedenkschr.
73, v.v.)
Als spot, hoon en haat tegen al wat maatschappelijk slaagt hem niet meer beschermen,
dan beschermt hem Moeder. Hij volgt hiermede de regel die men in ieders zieleleven
kan vaststellen: regressie op een oudere

20

Hoewel schr. dezes zich niet rekent tot de volgelingen van Freud, moet hij, op grond van
eigen ervaring, en op andere motieven als deze, te kennen geven, dat z.i. de theorie van het
geboorte-trauma en de neiging tot terugkeer in het moederlijf (Otto Rank: Das Trauma der
Geburt, 1924) geen fabeltje kan zijn, gelijk ‘nuchtere’ mensen wel menen. Deze theorie heeft
het hoogste waarheidsgehalte dat wij kennen, nl. dat van de metafoor.
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levensperiode, als men voor een onoplosbare moeilijkheid staat. Zo is het te begrijpen,
dat Van Deyssels fantasieën zich blijken op te houden in allerlei holten: paleizen,
een pas verlaten hal, ‘ruimten’, een dode leegte, kameren, kerken, kastelen e.d.:
‘mijn zielezaal, die ik mij kleurloos heb behangen, waar mijn aandacht
onbewegelijk in open-staat’ (III, 55) - of:
‘Mijn ziel is een groot paleis, dat ik met teederheid heb geplaveid om er
de schoone taal in te ontvangen’ (I, 83) of:
‘de ruimte die ik gewaar word achter mijn herinnering van een werk...’
En van deze geborgenheid uitwerpt hij blikken in de zintuigelijke wereld, van daaruit
geeft hij de wereld kleuren en geheimzinnige, magische betekenis. Welnu, dit gluren
door een opening is (zoals we reeds zagen) onverbrekelijk verbonden aan zijn
verhouding tot Moeder.
Maar hier begint (zoals we zagen) ook het streven naar kompensatie van de
minderwaardigheid van het oog. Dit is de reden, waarom hij, zinspelend op zijn
oudste portret, dat hem vertoont zittend op haar schoot, gewag maakt van zijn
overwinnende ogen:
‘Ik kijk daar met groote, donkere oogen, vurig en overwinningszeker’.
(Gedenkschr. 82)
De fantasie van het moeder-imago levert hem het uitgangspunt tot die enkadrerende
brokstukken van de werkelijkheid (naar realistische trant) als in een lijst sluitende,
wijze van kijken, die, eenmaal tot een grote vaardigheid geoefend, de beperktheid
van zijn gezichtsveld tot deugd verheft en aldus vereffent.21
Hieruit zal zich dan de zich op één punt richtende isolerende en mikroskopische
kritiek ontwikkelen.
In het laatste deel van onze verhandeling zal blijken, dat de meer bewuste terugkeer
tot Moeder ook het begin is van de Extaze, die hem leert de buitenwereld als een
Godgelijke te scheppen van de ruimten der ziel uit.
Deze geestelijke kompensatie van slecht zien onthult ons echter nog een

21

Vgl. over het ‘enkradreren’ van de werkelijkheid de polemiek met R. Roland Holst ‘Over
Impressionisme en architektuur’, XI, 57.
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andere gidslijn, die voor Van Deyssels stijl van overwegend belang is: het zich door
middel van een speciaal soort van waarneming (het isolerende, schilderkunstige
schouwen dus) los maken uit een sociaal-ethisch verband. Het is een streven, dat
Van Deyssel nooit verlaat (al is het somtijds verzacht): zich geheel over te leveren
aan de wereld van het zintuigelijke (in dit geval het pikturale) en de mens te
beschrijven als een pop of 'n zwijn, teneinde de praktische mede-menselijkheid, die
hem vreemd is, te kunnen ignoreren.
Daarom moest het woord zoveel mogelijk ontdaan worden van zijn
gemeenschapsbetekenis (zijn ‘vaste waarde’) in de taal, daarom moest de klankwaarde
en de persoonlijke symboolwaarde van het woord worden geforceerd, die dan langs
de weg van een aller individueelste sun-aesthesie op zijn beurt zou worden omgezet
in beeld en vooral in kleur. Juist echter doordat in dit proces de schakerings- en
uitdrukkingsmogelijkheden, de innerlijkheid van het woord sterk worden
ingekrompen, schijnt het armelijke gestamel van de ‘Proza-gedichten’ met zijn
overmaat aan infinitieve werkwoordsvormen en primitieve woordagglutinaties een
zinnebeeldige diepte te verkrijgen: de pseudo-metafora is een karakteristiek van Van
Deyssels prozagedicht.
Intussen ware dit samensmelten van een kompensatie van een minderwaardig
orgaan met het ontwijken van voorname medemenselijke kontakten onmogelijk,
indien Van Deyssels schizothyme aanleg - waarover nader - hem daartoe niet had in
staat gesteld en verleid: konver-gentie van aanleg en door het leven aangeboden
gelegenheden.
Nu wij bij de bespreking van het oog de algemene betekenis van minderwaardige
organen hebben uiteengezet, treden wij ten aanzien van de tweede minderwaardigheid
bij Van Deyssel rechtstreeks in het hart van de zaak:

bMinderwaardigheid van het spijsverterings-apparaat
Deze is in de familie Thijm erfelijk. Van zijn grootvader vertelt A.J. de volgende
anekdote: ‘Zijn geneesheer had hem voorgeschreven, paard te rijden. Hij hield dus
een paard ‘voor zijn gezondheid’ en wist niet onder welke rubriek van paardenbezit
hij op het belasting-‘billet’ zou aangeven. Hij maakte, in zijn slecht-gehumeurdheid,
er dus een brutaal rijmpje op, en beantwoordde de vraag: ‘Houdt gij paarden van
weelde of gemak’? met de lakonieke en niet voegzame woorden: ‘Neen, maar
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omdat ik anders niet k...’22
Ook professor Alberdingk Thijm leed aan slechte spijsvertering. Merkwaardig in
dit verband is, dat Josephus een groothandel en een fabriek in verduurzaamde
levensmiddelen exploiteerde23.
Het is een bekend feit, dat minderwaardigheid van het spijsverterings-apparaat
praedisponeert voor een beroep in de levensmiddelenbranche, kieskeurigheid op
spijs en drank of lekkerbekkerij. In tegenstelling tot de publieke opinie kan men
vaststellen, dat veel koks en banketbakkers de hapjes, die zij zelf klaarmaken en
waarvan zij de samenstelling dus goed kennen, allerminst versmaden. Hun gebitten
worden niet door misbruik van zoetigheid zo slecht, maar hebben, juist integendeel,
die zoetigheidshonger in hen doen ontstaan. Hun fantasie is voortdurend met eten
bezig: zo ontstond de kulinaire litteratuur van Brillat Savarin tot Werumeus Buning,
van Henry Ford tot Leonardo da Vinci, van J.K. Huysmans tot Rabelais' ‘Gargantua’,
van Timmermans' Pallieter tot Balzac's ‘Contes drôlatiques’24. Op deze grondslag
kan echter ook ontstaan een streven naar askese, dat, nader beschouwd, zich ontpopt
als reaktie op neiging tot smulpaperij. De oude heer Thijm at weinig en snel, maar
was zeer kieskeurig op spijs en drank. Zijn zintuigen van smaak en reuk waren
bijzonder scherp ontwikkeld, vertelt A.J. ‘Haperde er maar het minste of geringste
aan eenig gerecht, hij proefde het dadelijk en wist met nooit falende spitsvondigheid
de oorzaak van het gebrek aan te duiden’. Hij kwam gewoonlijk bleek, stil en
prikkelbaar aan tafel (85). Zijn ‘aptijt was nerveus’. Ook bij den vader dus weer die
minderwaardigheid van dit orgaanstelsel!
In ‘Een Liefde’ beschrijft Van Deyssel de eigenaardige eetgewoonten en
belangstelling voor het uiterlijk van de spijzen (bijv. voor korst en kruim van 't brood)
van Mathildes vader; zelfs de glaasjes bessensap met bruine suiker, in den huize
Thijm gebruikelijk, ontbreken niet. En natuurlijk is Mathildes aandacht, zelfs temidden
van haar ziekte, sterk gekoncentreerd op de kookkunst.
Het is interessant, de litteraire uitwerking van de maag-darmminder-waardigheid
bij Lodewijk van Deyssel na te gaan. Alvorens dit te doen, moeten wij er een
komplikatie aan toevoegen: Gewoonlijk wordt deze

22
23
24

A.J. blz. 286/7.
Pas in 1863, dus 17 jaar na het sluiten van zijn huwelijk, verkocht hij de levensmiddelenzaak
en werd uitgever (firma C.L. van Langenhuizen ‘in den berg Thabor’).
Pieter Breughel leed veel door een zeer pijnlijke maagkwaal, waaraan hij ook stierf; hij
schilderde zijn leven lang gaarne eterijen en drinkgelagen.
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minderwaardigheid reeds in de eerste jeugd misbruikt tot middel in de strijd tegen
de opvoeders. ‘Kareltje, niet aan de schaaltjes komen!’ is een vaak herhaalde
vermaning van Mevrouw Thijm, die ook in een huiselijk toneelstukje wordt bespot25.
De ouders, vooral wanneer zij aan dezelfde tekortkoming laboreren, tonen zich
overbezorgd voor de stofwisselings-verschijnselen van hun telgen. En deze maken
hiervan met half bewuste sluwheid gebruik om hen te terroriseren: ‘een hulpeloosheid,
die heersch-bevoegdheid insluit’26. Zij verzetten zich tegen de kultuur die immers
beheersen van de afscheidings-funkties eist, zij verzetten zich ook tegen de
voegzaamheid in de taal. Zo worden zij antisociaal, opstandig heerszuchtig, dwars
en treiterig, maar laten zich dolgraag verwennen, juist door degenen, die zij
hartgrondig tergen; anderzijds ontwikkelt zich al vroeg hun vokabulaire op het gebied
van de vieze woorden, gedeeltelijk als wapen tegen de ouders en andere opvoeders,
maar voornamelijk uit echt-vitale belangstelling. Niet hun mond spreekt, maar hun
minderwaardig orgaan. De moderne psychologie kent hiervoor de term: orgaanjargon.
Hun gedachten zijn voortdurend vervuld van exkrementale woorden, klanken en
voorstellingen, en zij drukken hun gevoelens bij voorkeur uit in beelden, aan het
gebied van spijsvertering en afscheidingsfunkties ontleend27.
Belangwekkend is ook de verhouding van het maagdarmtype tot geld en
broodwinning. Velen hunner zijn spaarzaam en gierig; de vrek in de wereldliteratuur
heeft een slechte spijsvertering; het ‘maag-darm’ kind is zuinig op zijn exkrementen
en vergroot daardoor de storing. Zijn grote behoeften - hij kan zich niet met eenvoudig
eten tevreden stellen en lekkernijen zijn duur - maken hem tot een gretigen
geldverdiener. Geld (vgl. Rousseau) en macht worden voor zulke kinderen al vroeg
tot overwaardige ideeën. Onder de wereldveroveraars zijn er verschillende zulke
kinderen geweest (Napoleon, Van Deyssel in zijn Caesarprojektie) en ook onder de
geld-magnaten. Maar hun streven naar zelfbeveiliging drijft hen tegelijkertijd in een
ethisch-ironische houding tegenover geld-verdienen e.d. Ook deze trek loopt door
het gehele geslacht Thijm; met name ook door Van Deyssels oeuvre.

25
26
27

Gedenkschr. 140.
Gedenkschr. 141.
‘Het is wellicht niet te gewaagd, wanneer wij hier een bron der Van Deysselsche (sic)
gedurfdheid meenen te mogen aanwijzen’, zegt Stokvis, l.c. blz. 9, gewag makende van de
skabreuse loslippigheid van den grootvader. Wij menen hier het verband te hebben
aangetoond.
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Voorts laat zich bij zulke kinderen de neiging tot praatjesmaken en vooral schelden
vaststellen. Wegens hun onontwikkeld gemeenschapsgevoel zijn zij in het dagelijks
leven meestal niet goed ter tale: de kompensatie die voor de hand ligt is de kombinatie
van heerszucht en treiterneiging met onvoegzaamheid in woordenkeus: ze zijn
stuntelige schrijvers, slechte redenaars, maar meesters in zinstorend kakelen, stamelen
en schreeuwen en ze zijn knappe vuilbekkers en hartroerende schelders. Het is alsof
de persoonlijkheid ook met die minderwaardige mond streeft naar vereffening door
middel van streven naar macht. Bij velen blijft 't niet bij schelden en vieze woorden:
liegen, honen, krenken en Godslastering worden naastig ingeoefend, tot schrik van
de naaste omgeving, later ook gebruikt om een groter publiek te terroriseren. Dit
brengt hen gewoonlijk wel in aanraking met den wetenschappelijken opvoeder (en
zo is schrijver dezes met deze groep van verschijnselen zeer vertrouwd geraakt) of
met den strafrechter; maar ze kan ook leiden tot litteraire vermaardheid en tot de
roep van genialiteit: de kritikus, de polemist, de pamflettenschrijver, ja zelfs de
twistzieke grafomaan met zijn verslaafdheid aan expressieve letterkeus, overdreven
doeltreffende onderstrepingen en over-nauwkeurige interpunktie28.
Tenslotte, het zij hier slechts in het voorbijgaan vermeld, gaat met deze
minderwaardigheid veelal een bepaalde vorm van auto-erotisme gepaard, waaromtrent
‘De Kleine Republiek’ ons niet in het onzekere laat.
Sprekende over dat moeilijk-opvoedbare kind, spraken wij tegelijkertijd over den
jongen Van Deyssel. De hier beschreven trekken zijn in zijn leven en zijn werk stuk
voor stuk terug te vinden. Hij zelf vertelt, dat het bezigen van ongepaste woorden
en uitdrukkingen behoorde tot een van zijn moeilijk te onderdrukken hebbelijkheden.
Paap29 vermeldt de volgende scène: hoe de kleine jongen, eens in gezelschap gesoebat
een versje op te zeggen, een kunst, waarin hij uitmuntte, ‘als hij de bui had’, zijn
treiterlust, zijn asociale gezindheid en zijn koprolalie botvierde, door in plaats van
het verwachte: ‘Vriend Spits, zonder gekheid, ik moet u wat vragen...’ luidkeels uit
te roepen: ‘piessen, poepen, piessen, poepen...’

28
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Ook de oude Prof. Thijm was een geducht stijfhoofdig polemist.
Schrijver dezes heeft Mr. Willem Paap, die doordat hij gouverneur was bij een bevriende
familie, zeer veel omtrent Van Deyssels jeugd heeft kunnen vernemen en waarnemen, in de
loop van enkele jaren zeer ernstig gepeild; want hij was toen, 30 jaar geleden, reeds van plan
een uitvoerig psychologisch onderzoek aan de figuur van Van Deyssel te wijden. Hij kan
bevestigen, dat de enkele aan ‘Vincent Haman’ ontleende bijzonderheden dokumentaire
waarde hebben. Zij passen trouwens geheel in het beeld.
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enz. enz. (l.c. 14/15). In den huize Thijm bestaat een een speciaal woord voor
achterwerk, nl. ‘kiskedie’30. Frank Rozelaar spreekt gaarne over ‘billetjes’. ‘De Kleine
Republiek’ telt vele bladzijden die weergalmen van de flatulentie, waar de stank niet
van de lucht is; de konstipatie wordt er in treffende bizonderheden beschreven: De
zielige, eenzame Willem ‘versch gebroken van de thuis-stadsche kindsheid’, zit in
de studiezaal verveeld infantiel op zijn duim te zuigen, krijgt dan last van zijn ogen,
laat een krakend poepje, neemt zijn duim uit zijn mond om hem te zien ‘rooken’ en
moet van aandoening over een gevoelige brief die hij van huis heeft gekregen poepen.
Dan gaat hij achter een van de chocolabruine deuren van de pieslucht rondwasemende
mattessen (gemakhuisjes) zijn verdriet-benauwing verschuilen: ‘voorover-zittend
met bloote billen’. (VI, 96 v.v.)
Het verwondert ons niet, dat de Dandy in de Parijse kauserieën het diner beschouwt
als het aanmerkelijkste deel van de feestdag die elke dag is: ‘Er zijn enkele
verrichtingen die de hoofdzakelijke verrichtingen van het uitnemende leven zijn. De
voeding is de voornaamste verrichting. Het is de voornaamste, leven-vormende,
levensdaad. Daar zullen we ons rein, frisch, welriekend voor maken, en ons meer
nadrukkelijk voor kleeden’31. Hij verhaalt, dat zijn zuster, die zeer levendig kan
vertellen, hem in de kloosterschool te Katwijk komt bezoeken en hem ‘een fellen
indruk makende groote-menschendingen’ ten beste geeft. ‘Ik verliet mijn zuster met
heet hoofd en moest onmiddellijk, toen ik weêr alleen was, wat lekkers eten, om mijn
geestelijke verrukking er met een zinnelijke te completeeren’32. Hij werkt deze
gedachte nog nader uit: Is het hoogste levensdoel, het toppunt van geestelijke
heerlijkheid bereikt, dan is ‘alles geöorloofd en mag ik aan mijne zinnen de
voldoeningen geven, die op dat oogenblik binnen het bereik zijn’, d.i. ‘Eten jullie
nu maar (toe)...’ (130)
In de ‘Gedenkschriften’ wordt ongelooflijk veel over eten en drinken gesproken.
Op blz. 125 e.v. wijdt de auteur lange beschouwingen aan de menu's in het ouderhuis,
de soorten van vlees, hoe ze werden bereid, de samenstelling van de soepballetjes,
hoe die gereserveerd werden om met specerijen afzonderlijk te worden genoten
(belangrijk détail!), hoe

30
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Van Deyssel leidt het af van ‘qu'est-ce que tu dis?’ Gedenkschr. 30. Schr. dezes heeft in zijn
praktijk maar weinig families ontmoet, die het nodig vonden zulk een speciaal woord te
kreëeren. Klaarblijkelijk kwam dit lichaamsdeel daar vaak ter sprake.
Het Ik (Heroïesch-individualistische Dagboekbladen) VII, 278.
Gedenkschr. 129.
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men dat nog smakelijker kan maken door in wijn gedoopt brood er bij te nuttigen;
het tafelzilver en de toetjes; hoe de oude heer kwam aan zijn goede wijnen, likeuren
en bier; hoe men magere groentensoep, ‘een speciaal eten’, bereidt met kervel... ja
zijn verdieping in deze zaken gaat zo ver, dat hij (gelijk sommige musici en schilders)
de psycho-fysika de weg wijst: ‘Er zijn weinig smaken, van dingen die je eet, die
zoo veel weg hebben van een geur’.
Van de beschrijving van den prachtigen gemoedelijken en toch geestelijk
gestyleerden Mgr. Everts springt hij bijna terstond over op de eterij:
‘Wat een oogen! van gemoedswarmte en levendigheid tintelende
goudbruin-en-zwarte kristallen bessen. Puik moeten de dînertjes geweest
zijn, die hij gaf in zijn vertrekken te Rolduc’.
Volgt een vergelijkende studie van de Franse en de Duitse keuken en een herinnering
aan de ‘deliciëuse’ Limburgse spijzen en wijnen... (142-143)
Welke plaats eten en drinken inneemt in zijn gedachteleven blijkt ook uit het
volgende:
‘Maar toen ik vijftig jaar later de zomermaanden in Laren was, toen proefde
ik iets gemeenschappelijks aan al het eten en drinken dat uit de streek zelf
was, aan het brood, het vleesch, de melk, de vruchten, - het verrukkelijke,
zeer speciale, dat de bodem er aan had gegeven en ik herkende het eenige
Gooische van spijs en drank’33.
In de Parktuin in de Plantage hoort hij het muzikale kind... Paganini Maar er is iets
anders dat zijn aandacht meer in beslag neemt: ‘Mij interesseerde toen echter meer
de limonade en wat verder aan brossigs en zoets op de tafeltjes verscheen’34.
Van gedegen kulinaire deskundigheid getuigt de volgende ontboezeming:
‘Men eet nergens zoo goed - behalve aan het Hof en bij sommige Joodsche
bankiers - als in de gewone huishoudens. Het geheim hiervan bevindt zich
in de keukenmeid (koks in particu-
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Gedenkschr. 9.
Gedenkschr. 133.

Merlyn. Jaargang 3

23
liere huizen zijn in Holland zeer zeldzaam). Men moet namelijk hebben
een degelijke en bekwame keukenmeid, met liefde voor het vak, goed
bezoldigd en die het bevalt te dienen in het huis waar zij is. Deze besteedt
haar aandacht den geheelen dag alleen aan de voeding dezer eene familie.
Daarom heb ik in geen hôtel en bij geen gesloten-kok - tenzij te Amsterdam
bij Couturier of aan door Couturier geleverde dîners - eten gevonden zoo
goed als het eenvoudig huiselijk eten’ (127).
‘En in Frank Rozelaar spint hij deze gedachte nader uit, door Eten en Drinken (met
hoofdletters) te rekenen tot de enkele hoofdzakelijke bewegingen, waaruit het Godlijk
Leven bestaat. Christus zou op de bruiloft van Kana het grote Etens- en Drinkensfeest
hebben geheiligd35. Ongetwijfeld is daar iets van aan. Maar dan niet ‘begrepen door
de zintuigelijk-natuurlijke aanschouwing in vereeniging met de mooiheidlievende
gedachte’ (kleuren, vormen en bewegingen), maar omdat in Agape de universele
broederliefde (het gemeenschapsgevoel) als grondslag van alle hogere geestesleven
werd gevierd. Hier wordt ook het laatste Avondmaal het symbool van de Gemeente,
gelijk het in het oude Christendom steeds is geweest: Het eten als samenzijn. Niet
als lichaamsverrichting. Deze verlegging van het accent (met latere door lektuur
mogelijk geworden schijnbare verdieping) is typisch voor Van Deyssel.
En Mathilde... volgt hem op den voet. In ‘Een Liefde’ wordt veel aandacht besteed
aan brood, de kwaliteit van het kruim, de knapperigheid van de korst. Zij hoopt door
veel brood te eten haar leed in te slikken. Hier wordt het eten reeds tot symbool. En
dat is het bij Van Deyssel ook. Hij drukt allerlei zielsbewegingen uit in peristaltische
of orale beelden.
Een synkretisme van beide hier behandele kompensaties vindt men bijv. in de
beschrijving van de afgevallen, opengebarsten kastanje: ‘Hij is
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Frank Rozelaar, CCXXXVIII Parallel: ‘Er is verwantschap tusschen het gedrag van den
Engelschman, die zich Feestelijk kleedt om aan den Maaltijd te gaan, en dat van den
Roomschen priester, die zich mooi aankleedt om de vergoddelijking van het Eten en Drinken
te gaan vieren’. (CCXXXIX.) Andere Parallel: Het verblijf van het kind bij de ouders en
‘de bizonderheid, dat de mensch zich aangetrokken gevoelt tot de voedingsstoffen, die zijn
leven moeten in stand houden, - zijn zuivere, primordiale dingen in den mensenaard. En dat
is nu de kern van den godsdienst waarin die waarheden dan zijn geïdealiseerd en
getransfigureerd. God-de-Vader, God-de-Zoon, God-de-Heilige Geest, het brood dat God
is’. (Gedenkschr. 146.)
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lekker van vorm. Iets wat het oog gaarne eet’36. Onbehagen over een boek wordt in
beeld gebracht als oprispingen, kwijlen, enz. Na de lezing van Wallis' ‘Vorstengunst’
voelt hij zich ‘benauwd alsof hij een steen had ingeslikt’. - En wat doet Mathilde?
Zij ‘slurpt’ murmelend om met aandacht het genot van haar besluit te proeven’! Als
hij De Goncourts stijl op zich laat inwerken, kiest zijn ontroering (vgl. ons Hfst. over
‘Lyrische Kritiek’) een aan de spijsvertering ontleend beeld: ‘Ik krijg trek in styleren
en word vol van stijl-mijmering, een trek zoo erg en een mijmering zoo absorbeerend,
als de nachtelijke maaltijdsdroom moet zijn van iemant wien een hard diëet is
voorgeschreven en die in den avond langs een openstaande restauratie-keukendeur
is gekomen’. (I, 189)
Een bepaalde dame wordt aldus beschreven: ‘Zij had eigenlijk een gezicht als een
Joden-Paaschbrood, waarin twee door meelwaas omtogen krenten onregelmatig
geplaatst zijn’37. (Een geliefkoosd - maar onjuist - beeld bij Van Deyssel!)
Willems ‘lust de hostie te beleedigen’ (De Kleine Republiek) komt ‘met een lachen’
uit ‘de maagstreek’ (IV, 63).
Nog enkele voorbeelden:
Zijn verrukking over ‘La Terre’ leidt tot de ontboezeming, dat het groote, dikke
zonnetje van pure pret over die malle aarde ‘met zijn stralen gouden poepjes op haar
neer proest’ (sentiment overgaand in maagdarmbeeld, beeld overgaand in kleur, kleur
tenslotte de drager van het sentiment), ‘zóo heet op het laatst, dat die kleine menschjes
daar-beneden ómvallen van benauwdheid’ (I, 117).
De vervaarlijke lach, waarmee ‘de volbloedige Epiek’ in een volzin van nagenoeg
twee bladzijden lang zijn vel verwringt ‘om de opbeulingende adren heen, zijn
donkerrooden mond opengaapte’, loopt natuurlijk weer hierop uit, dat het leven ‘van
het lachen poepjes laat, altijd meer en harder poepjes als wilde het van onderen en
van boven lachen om dat het zoo bizonder erg moest lachen dat het daarvoor aan
zijn mond alleen niet genoeg had’. De stroper Jésus-Christ verklaart: ‘Och, weet-je,
dat is alles geen scheet waard. En hij laat er een, boven de in schaduw gezonken
vallei, een hooghartige en machtige, als om er de waereld meê weg te schieten’ (119).
Wij verwachten, dat de ‘kritische lyriek’ zich in een pralende rijkdom van anale
en orale beelden zal vermeien. Wij worden niet teleurgesteld.
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Gedenkschr. blz. 11
Gedenkschr. blz. 125

Merlyn. Jaargang 3

25
Prof. Jan ten Brink (en de velen, die met hem menen, dat in Zola's kunst het
onwelvoeglijke en het sexuele niet de hoofdmotieven zijn, waaronder dus ook... Zola
zelf) krijgt het volgende te horen: ‘Sints de ponsgod dood is, bedrinken die heeren
zich aan wonderboomolie en gaan dan zeer dunnetjes af met hun bleekgele
gedachtetjes en meeninkjes in het grove aardewerk van hun stijl... Ellendelingen!
Zwakke, pufferige nietige schepsels! Gij zoudt een grafzerk wentelen, gij? Gij kunt
het niet, honden hebben geen armen. Zij lichten hun achterpoot op en piessen tegen
monumenten. Zoo gij’38.
De litteratuur vindt bij Van Deyssel eveneens de weg naar een maagdarmbeeld:
de mond. ‘...dat elke nieuwe blanke tand in het mondje van het schitterende kind,
onze jonge letteren, nog verheugt als een overwinningsteeken tegenover den
tandeloozen muil van het vieze grootje, de oude letteren’. (1, 259).
Het naturalisme roept het volgende anale beeld in hem op: ‘Als ik een varken zie,
ruig-ròze en luisterrijk vet ploeteren en wentelen in strontmodder met zijn snoet in
de bruin-groene spoeling, dan vind ik dat prachtig...’ (III, 106).
Ook de Franse letterkundigen ‘zitten weer pijn in hun buik te krijgen van het
jouwen op en het giechelen om ‘La Terre’. Overigens: ‘De romans van Jan ten Brink
komen ons te pas op onze plees’. Tegenover het werk van den heer Smit Kleine voelt
hij zich ‘zoo als een tijger zich jegens een groot stuk rood vleesch voelt, dat in zijn
hok is geworpen. Ik dacht: wacht, daar is iets van dien heelen kleine, dat zal ik eventjes
verslinden, het ziet er lekker uit, ik zal er mij eens aan te goed doen, ik zal het
verscheuren en vernielen’ (III, 118). Sadistisch beeld! Dezelfde heer krijgt enkele
bladzijden verder een klap op de billen.
‘Bij Van Hall valt 't U op, als vogelenpoep op uw jaskraag’, dat de man er niets
van weet of begrijpt. (Nieuw Holland, 22). De stijl van Frans Netscher wordt aldus
gekarakteriseerd: ‘Gij zijt net mijn kleine neefjen, die op het potje zat en zich bijna
te bersten drukte’. De ziel van denzelfden auteur wordt vergeleken bij een ‘poepjen’.
Van een bepaalde mededeling heet het: ‘we wisten het al zoo goed dat we het bijna
al weêr over-
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Parallel: In ‘De mannen van '80’ vertelt Van Deyssel, dat het beeld ‘het hondje speelt tegen
monumenten’ (minder grof dus dan de zoëven aangehaalde passage) afkomstig is van...
Schaepman (blz. 16). De bedoelde passage luidt: ‘Indien ik U weer op mijn weg ontmoet en
weer bezig zie het hondjen te spelen aan het voetstuk, waarop het nageslacht zijn Bossuet
heeft geplaatst, dan zal ik de vaderlijke macht over U aannemen’. (Onze Wachter, 1882, p.
40.)
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gegeven hadden van ajakkebakkigheid t'r over’ (III, 80).
Het komiekerig van zich afzetten (waarover nader) van een buikverschijnsel dat
hem hindert, gaat aldus in z'n werk:
‘Mijn lijf (zegt Frank Rozelaar) is een bewegelijk akteur. Van de zomer,
met het warme weder, nogal meest met de zinnen levend, is mij van voren
een buikje geboren. Met groot genoegen hebben wij dit allen waargenomen.
Maar ik toch ook met schrik. Ik vond het wel een beetje gek en heb reeds
vaak den draak er meê gestoken alsof het daarvan sterven kon. Ik heb
gezegd dat als ik dood ging, want in weêrwil van dat buikje was ik akelig
en genas alleen even als ik er weêr naar keek - zij mij in een kist moesten
leggen met in 't midden een bolle glazen stolp en het met rozen gekranste
buikje daaronder. En het opschrift: ‘Hij rust te vreên, want kijk, zijn doel
had hij bereikt. En wat een deftig lijk’.
Maar nu met de koelere herfst mijn gemoed is ontwaakt en mijn geest zich
niet ongracelijk beweegt - mijn gemoed was een schoone slaapster, mijn
geest een dood ziek prinsje - en nu ik mij, in werkelijkheid, meer voed
met maneschijn en geur van brem en eikenbladen, - nu trekt 't potsierlijk
buike-kuiken, dat eigelijk was de tijdelijke bochel van een, die 't leven
slecht begreep en achterste-voren er door liep, - want vóor behoort de ziel
en áchter de zinnen - zich reeds een weinig te-rug, zoo'n arrogante dwerg,
zoo'n boefje van een bochlioentje’ (LXXVI).
Tenslotte wijzen wij nog even op de ‘heroïesch-lyriesche’ Fantasie van de Paarden,
waar de losbandigheid van den laatsten onverstandigen mens (maar ík ‘zal de laatste
vraat, de laatste dronkaard, de laatste hoereerde, de laatste bezetene zijn!), zich
uitspreekt in gastronomische taal:
‘...Gij zijt ook zoo afgrijselijk verstandig. Gij wilt niet, dat de mannen
langer aan tafel zitten om elkaâr de vleeschbrokken af te grissen, om zich
te bedrinken aan velen wijn, om wijn te storten uit de hooggehouden
bekers, om wijn te smijten in de snoeten der tafel-overburen, om wijn te
gieten in de bloemenkelken der open vrouwenmonden, op dat die vrouwen
zich bedrinken en dansen een dollen dans in roode bloemenslingers
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en plassen bloed. De menschen moeten netjes aan tafel zitten, vrouwen
en mannen, dat's allemaal éen, en behoorlijk eten naar hun trek, om daarna
te gaan aan... hun hoogere bezigheden’. (VI, 79)
Uit deze kleine bloemlezing, die wij zonder bezwaar met vele bladzijden zouden
kunnen uitbreiden, blijkt, dat Van Deyssel een duidelijke voorkeur heeft voor beelden
die getuigen van zijn gespannen aandacht voor het maagdarmkanaal en deszelfs
storingen. Dit ‘exhibitionisme du derrière’ heeft hij overigens gemeen met Rousseau
(bij wien het ook andere wortels heeft) en Baudelaire die aan dezelfde
minderwaardigheid hebben geleden.39
Daar Van Deyssels kritische uitingen, vooral die in zijn langdurige jeugd, onder
sterk emotionele invloed staan, ligt het voor de hand, dat de beide gidslijnen 1:
‘heersen door zien’ en 2: ‘overwinning van de maagdarm-minderwaardigheid door
de uitstralingen daarvan op te nemen in de hoge kunst en de welvoegelijkheid uit de
kunst te bannen’ aan zijn kritische opvattingen richting hebben gegeven.
Zo komt hij telkens terug op zijn mening: ‘het geval moet gezien zijn’ (waaraan
hij zich overigens zelf niet konsekwent houdt).
‘Het komt in alle schrijven van welken aard ook, alleen aan op de precizie.
Hierop komt het aan: om, indien gij alleen dorre heesters hebt zien staan,
en er gaat een gedachte door u heen dat die heesters dor zijn gemaakt door
iets, wat vroeger wel de “hand van God” is genoemd, maar gij hebt niet
dat, wat men een hand noemt, boven de heesters gezien, - hierop komt het
aan: dan alléén te schrijven, dat gij dorre heesters hebt gezien en niet te
liegen, dat er een “hand” bij was.’ (CCXXXIV)
Interessanter is het evenwel, dat zijn verdediging van het naturalisme, met
verwaarlozing van de meeste andere vormelementen van die school, eenzijdig uitgaat
van een standpunt dat rechtstreeks voortkomt uit de tweede kompensatie. Wij bedoelen
de leer van de ‘onbevangenheid’ en de afwijzing van de ethiek (de ‘tendenz’) in de
kunst.
‘Zoo is de gedachte der decenzie een stinkend ziekteverschijnsel onder de
mooye negentiende-eeuwsche kritiek...’

39

Dr. René Laforgue: ‘L'échec de Baudelaire’ 1931, p. 176.
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Ware er in de kunst plaats voor ‘betamelijkheid’, dan was er geen plaats voor hetgeen
hij ziet als het belangrijkste, omdat het voor hem vitaal is: ‘Konvenance of
betamelijkheid, in den zin van geen poepjes laten en niet van borsten en geslachtsdelen
en publieke vrouwen spreken (is) een begrip dat aan de kunst geheel vreemd is...’
(I, 104, 105). Men verwijte schrijver dezes niet, dat hij een kunstopvatting herleidt
tot kompensatie van een (en welk een!) lichamelijke behoefte. Daargelaten dat het
hier gaat om de reaktie van de gehele persoonlijkheid op zulk een lichamelijk
verschijnsel, zou Van Deyssel zelf het ons niet kwalijk nemen: Is hij niet bereid,
Zola's ‘vrijmoedigheid’ op sexueel terrein toe te schrijven aan diens... ‘weinige
omgang met vrouwen’?
De onbevangenheid van het naturalisme wordt in de beoordeling van ‘La Terre’
geprezen als een ‘enorm gewrocht van heerlijke schaamteloosheid’ en het is deze
schaamteloosheid die Van Deyssel brengt tot de uitspraak: ‘...het is of alles wat ooit
gedacht is over eenvoud van volzin, en ingehoudenheid van stijl, al de beste
begeerten-van-doen der klassieke kunstperioden zich hebben vereenigd en tot een
verwezenlijking zijn gekomen in dit lichaam van onovertrefbaar massieve
verbeelding...’40. De geslachtsdrift (waarmede Van Deyssel bedoelt ‘de kunst-formule
die Het Leven wil en niet De Schoonheid’) is ‘de kern, het wezen zelf’ van de
naturalistische kunst. Hij heeft zich ‘opgewrongen en overwonnen in den stijl’ en zo
ontstaat dan ‘de manbaarheid van het vleesch zich omzettend in de manbaarheid van
het woord’... ‘de geslachtsdrift in het Woord, - een uiterste, een volmaaktheid’41.
Wij hebben in dit Hoofdstuk de twee voornaamste aangeboren organische afwijkingen
genoemd, die in Van Deyssels zo kwetsbare persoonlijkheid het gevoel van
onderwaardigheid hebben gevoed. Er zijn er meer: zijn vermeende lelijkheid, zijn
grofheid van huid, de knokigheid en grofheid van zijn handen en vingers, zijn
aarzelend spreken, zijn verlegenheid en vooral: zijn ongeschiktheid voor
maatschappelijk-nuttige aktiviteit. Zij komen in de volgende delen van deze
verhandeling beknont ter sprake.

40
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I, 110.
I, 116.
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Het verhaal van de publieke man
Kees Fens
Als Laarmans in het tweede hoofdstuk van Willem Elsschots Het dwaallicht vaststelt:
‘Zo ben ik dan eindelijk de baan eens op’, dan begint - volgens de traditie, zou ik
bijna willen zeggen - de zwerftocht in het verhaal. Vergeten wordt dan, dat Laarmans
al aan een dolage bezig is, die hem, hoewel hij verder grotendeels gelijk met de
zwarten optrekt, op een heel ander punt zal brengen dan zijn gezelschap. De drie
Afghanistani dwalen ergens heen, Laarmans eveneens, maar hij dwaalt ook ergens
vandaan. Naar de gangbare uitleg is Het dwaallicht een vertederend, melancholiek
verhaal: de blanke die, vergeefs, drie zwarte zwervers bij het lieve blanke meisje wil
brengen. Volgens die interpretatie is Laarmans slechts een gids; hij is zeker niet de
hoofdfiguur van het verhaal. Niet alleen de inhoud van het verhaal, ook de hele wijze
van schrijven stellen echter Laarmans in het middelpunt: hij is de hoofdpersoon. De
drie zwarten begeleiden hèm, en dat op een tocht die allerminst een melancholisch
karakter heeft.
Hoezeer het om Laarmans gaat, blijkt al op de eerste pagina. Daar begint zijn
eerste tocht: ‘Voor het eerst sedert zeer lang, want de jaren vliegen, zal ik ditmaal
naar huis gaan, waar mijn ontijdige intree beschouwd zal worden als een stap op den
weg die tot inkeer leidt.’ Dat de mening van de huisgenoten juist zal zijn, bewijst
het slot van het eerste hoofdstuk. De eerste verlokkende aanval van de zwarten is
afgeslagen: ‘En nog eens, ik wil naar huis met mijn krant om aldus een aanvang te
maken met het bewandelen van het pad der deugd.’ Het is Laarmans dus ernst met
zijn ‘ommekeer’. Als alle zondaars die op het rechte pad terug willen keren, begaat
hij na het eerste voornemen de voor de aspirant-bekeerling karakteristieke fout: die
van het uitstel. Ze zal hem noodlottig worden. ‘Maar eerst nog een krant voor
vanavond bij het vuur.’ Bij dat ‘maar’ begint eigenlijk al de dolage die hem ver van
het pad der
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deugd zal brengen. Het smalle pad naar de verbetering begint al breed te worden;
aan het einde van het eerste hoofdstuk is nog even een korte terugkeer. Maar in het
tweede hoofdstuk wordt de weg naar de inkeer definitief verlaten. Laarmans zal er
steeds verder vandaan raken; zijn nu beginnende tweede toch is verre van belangeloos.
Het dwaallicht is ook het verhaal van een mislukte bekering.
‘De weg die tot inkeer leidt’ en het ‘bewandelen van het pad der deugd’ zijn
uitdrukkingen ontleend aan de christelijke levensleer. Herinneringen aan het
christendom, met name bijbelse reminiscenties, zijn op veel plaatsen in het verhaal
aan te wijzen. Het gezochte meisje heet Maria van Dam en woont in de Kloosterstraat.
Zuiverder en maagdelijker dan het laatste kan het niet. De deksel van het
sigarettendoosje heet ‘het visitekaartje met de Mariaboodschap’; een paar regels
verder kan men lezen: ‘Ik weiger zijn gift hartstochtelijk, maar voel mij ten zeerste
gevleid omdat zij mij onder zooveel medeburgers hebben uitgekozen om bij te dragen
tot de vleeschwording van hun droom’. Elders wordt gesproken over de ‘richting
van het beloofde land’; Laarmans is overtuigd van ‘Maria's offervaardigheid’. Op
bladzijde 301 - Laarmans en Ali zijn in de kooienwinkel - staat: ‘Nu kan Maria ieder
ogenblik verschijnen, want in de grot van Lourdes is het wonder ook gebeurd.’ En
het derde hoofdstuk sluit als volgt af: ‘Zoo hebben de drie Koningen ook gelopen,
heel lang geleden’, na welke mededeling Ali's kort tevoren gemaakte opmerking
‘Stars, good hope’ een niet zo neutrale zin meer heeft. Het Carlton Hotel heet ‘de
laatste statie van onze kruisweg’; aan het einde van het vijfde hoofdstuk meent
Laarmans, dat Ali en zijn twee kornuiten ervan overtuigd zijn, dat zij ‘het beloofde
land zullen betreden’. In het Carlton Hotel geeft een vrouw haar kind de borst. Bij
het afscheid blijft Ali voor haar staan ‘als een nieuwe Melchior’.
De bijbelse reminiscenties kunnen grof genomen in twee soorten verdeeld worden:
een aantal dat op Maria betrekking heeft en een reeksje waarin de zwerftocht met
bijbelse beeldspraak wordt verwoord: het exodus-motief, de kruisweg en de reis van
de drie Koningen. Welke functie hebben deze verwijzingen binnen het geheel van
het verhaal? Dat ze een functie hebben die boven die van de beeldspraak uitgaat,
lijkt mij, gezien de frequentie en onderlinge verwantschap, duidelijk.
Een der intrigerendste kanten aan Het dwaallicht is, dat van het adres van Maria
van Dam, dat door Laarmans niet bij benadering maar zeer
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exact - straat en huisnummer - uit de code van het sigarettendoosje wordt vertaald,
niet klopt, zelfs niet ongeveer. Het gevondene is een kooienwinkel, - of het te vergaat
die winkel ook nog een symbolische betekenis te geven, weet ik niet. Men kan dan
de kant op van lichte-kooien en kooien als beeld van opsluiting, van gevangen-zijn,
in tweede instantie blijkt Maria van Dam ook niet aanwezig op het adres van het
Carlton Hotel, dat door een politieagent toch als het adres van een Maria van Dam
opgegeven is. Op beide adressen woont Maria van Dam niet alleen niet; men heeft
er ook nooit van haar gehoord. Het resultaat van de gezamenlijke speurtocht is nul.
Aan het einde van het verhaal zijn de drie zwarten verdwenen; Laarmans is alleen
en slaat de ‘rampzalige’ Lange Ridderstraat in: ‘Eenenzeventig is een wrakke deur
en een venstermuil waarvan de helft met planken dichtgespijkerd is. Van het vaal
gelaat hangt het pleister in lappen naar beneden en uit een afloopbuis, die uitsteekt
als een galg, leken moeizaam de laatste tranen van de regenvlaag die mij belet heeft
mijn stamkroeg op te zoeken. Zal jij het bestaan te kloppen aan dit heiligdom om in
Ali's naam Maria op te eischen die van ochtend aan boord was van de Dehli Caste,
voor de zakken? Want hier is het, mijn heele wezen is er zeker van.’ Nog maar net
is Laarmans alleen, of hij vindt in de goorste buurt van de stad de verblijfplaats van
Maria. Direct aansluitend op de zin waarin Laarmans zijn zekerheid over het gevonden
adres uitspreekt, volgt dan een zelf-aansporing die tegelijk een onverhulde bekentenis
is: ‘Kom, oude sater, het is genoeg. Laat haar in vrede genieten van haar laatste
cigaretten, droomen van haar sjaaltje en van haren pot gember. En loop door, dan
wordt u wellicht de geilheid niet aangerekend die bij deze nachtelijke kloppartij uw
stut is geweest.’ Dat is niet weinig, en van Laarmans' belangeloosheid als gids is niet
veel meer over. Er staan trouwens in de tekst mededelingen waaruit blijkt, dat
Laarmans na zijn eerste stap op het pad der deugd meteen de brede baan is opgegaan,
ook al tracht hij zijn adel van gids nog half op te houden, ook voor zichzelf. Zijn
woordgebruik verraadt evenwel zijn ware bedoelingen, zo in het tweede hoofdstuk:
‘En die Maria van Dam, waarvan zij den naam zoo geestdriftig in hun kartonnen
blazoen voeren, wie mag dat wel zijn? Zeker een volksmeisje, want ik kan mij niet
voorstellen dat drie koelies 's avonds aan den havenkant op zoek zouden zijn naar
een freule. Onder het volk vind je echter verduiveld knappe mokkels die meestal niet
veel complimenten maken. En Maria is voor mij de mooiste van alle meisjesnamen.
Nu dat is bijzaak, want het gaat niet om mij maar om het lot van
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die dolende stakkers.’ Aan het slot van dit hoofdstuk staan de vier voor Kloosterstraat
15: ‘Ik kon nu wel afscheid nemen, want mijn christelijke plicht is volbracht en voor
de apotheose hebben zij feitelijk van mij geen bijstand nodig. Maar waarom niet
blijven? Waar plaats is voor drie is ook plaats voor vier, doch ik stoot die zondige
gedachte met geweld van mij af. Mijn kameraden zien er nochtans joviaal en hartelijk
uit en ik heb den indruk dat zij bereid zijn Maria als koek met mij te delen. Neen,
neen. Ik wil enkel bij de eerste begroeting van mijn drie Romeo's aanwezig zijn, hun
nog even mijn zegen geven en pas naar huis gaan met mijn krant en mijn stramme
pikkels nadat de kroon op mijn werk is gezet.’ Bekoring en verzet wisselen elkaar
af. Veelzeggend is Laarmans' overpeinzing als hij en de drie zwarten weer op de
straat voor de kooienwinkel staan: ‘Om den hoek blijf ik staan, verpletterd van
schaamte. Ik heb me dus, voor de zooveelste maal, ingelaten met iets dat mij niet
aangaat in plaats van mij af te wenden zooals redelijke wezens doen, om het fatum
in zijn loop niet te hinderen. Helaas, de jaren maken mij niet wijzer en ik ben niet
opgewassen tegen den aandrang van mijn onstuimig hart dat mij niet volgen wil op
de glooiing van het verval.’ Laarmans benadrukt nu en dan ook wel erg opvallend
zijn belangeloosheid, het sterkst in het slothoofdstuk, nadat hij verklaard heeft,
getrouwd te zijn: ‘Ook heb ik het meisje van de zakken alleen voor u gezocht en
voor uw twee vrienden, verzeker ik met nadruk, als een verdachte die den rechter
vooruitloopt. En ik moet mij weerhouden om er geen eed op te doen.’ De angst dat
zijn ware bedoelingen ontmaskerd worden - Laarmans hing vlak tegen een meineed
aan - toont de volgende alinea: ‘Dat weten wij, stelt Ali mij gerust. En geen glimp
op zijn gelaat wekt eenig vermoeden dat zijn verzekering slechts een uitdrukking is
van wellevendheid.’
Als een ‘knap mokkel’ zouden Ali en de zijnen Maria van Dam zeker niet
gekwalificeerd hebben. Dat is de Laarmans-laagte. De drie zijn op weg naar hun
Maria van Dam; een geheel andere dan die van Laarmans. Zij is een geïdealiseerde
vrouw, die niets van doen heeft met de hoer die zij voor Laarmans is. Er heeft, zou
men kunnen zeggen, in Het dwaallicht een dubbele pelgrimage plaats: een zwarte
door de blanke Laarmans met als eindpunt de gore Lange Ridderstraat, een blanke
door de zwarten, van welke laatste pelgrimage het einddoel niet bereikt wordt. Hoe
blank het ideaal van de drie is, hoe hoog hun Maria van Dam in hun ogen is, blijkt
wel hieruit dat zij de ‘meisjes van lieveling en centen’, uit de Jolly Joker in de
Zakstraat afwijzen en de Klooster-
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straat verkiezen. De zuiverheid van hun ideaal steekt scherp af tegen Laarmans'
bedoelingen, die met weinig idealisme, maar met zijn geilheid als stut op stap is. De
hoogheid van het ideaal van de drie geeft m.i. de bijbelse verwijzingen zin; de
‘madonna-hoogte’ waarop zij hun Maria van Dam gezet hebben, maakt de
reminiscenties aan de bijbelse Maria tot meer dan een aardige beeldspraak. Zichzelf
houdt Laarmans angstvallig buiten de bijbelse beelden. Die zijn voor de drie zeelieden.
Opvallend nu is, dat Laarmans zich enkele keren voor een beschrijving van zijn eigen
situatie, van beelden bedient ontleend aan het zeemansleven. Al in het eerste hoofdstuk
kan men lezen: ‘Wil men niet ingescheept worden, dat is het aangewezen...’. Op
bladzijde 43 denkt Laarmans: ‘Ik heb al zóóveel over boord gegooid, dat ik wel eens
kapseizen kon bij gebrek aan zwaarte.’ En op bladzijde 61: ‘Maar ik ben nu eenmaal
ingescheept en moet varen tot wij stranden op een klip.’ Er heeft, zou men kunnen
zeggen, een omkering van de waarden plaats: Laarmans krijgt de taal van de zeelieden
toebedeeld en tevens de gedachten en verlangens die zeelui geacht worden in havens
te hebben. Voor de drie zeelui zijn de bijbelse verwijzingen; hun verlangens en
idealen beantwoorden aan de hoogte van die verwijzingen en zijn voor zeelieden
zeer ongewoon, volgens de gangbare opvattingen dan.
Ik geloof, nu voldoende plaatsen te hebben aangehaald die bewijzen hoezeer
tegengesteld Laarmans en de drie zwarten zijn, hoe verschillend hun niveau is. In
die tegenstellingen ligt de oplossing van het raadsel ‘Kloosterstraat 15’ en het raadsel
‘Carlton Hotel’. Laarmans en de drie zeelieden zoeken twee verschillende vrouwen.
Die kunnen echter moeilijk onder één naam op hetzelfde adres wonen. Voor Laarmans'
Maria is geen plaats in de Kloosterstraat; voor die van Ali en de zijnen niet in het
wat ongure hotel. Zijn de tegenstellingen door het vertrek van de zwarten opgeheven
en vervolgt Laarmans alleen zijn weg, dan is het huis van Maria van Dam snel
gevonden, en huis en straat zijn in overeenstemming met de laagheid van zijn
verlangens. Maar al evenzeer markeert dat zwarte eindpunt van Laarmans' dolage
hoever hij afgeweken is van het smalle pad, waarop hij in het begin van het verhaal
al met één voet stond.
Het zou eenzijdig zijn, Het dwaallicht alleen als het verhaal van een dubbele dolage
te zien. De zwerftocht kent één grote onderbreking: het uitvoerige gesprek in het
Carlton Hotel. Alleen al de ruimte die dat gesprek binnen het geheel van het verhaal
inneemt, toont het belang ervan aan. Laarmans en de zwarten hebben erin berust,
Maria nooit te
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vinden. Het gesprek komt op de godsdiensten en met name op Christus, met wie
Laarmans de oosterlingen confronteert. In zijn argeloosheid van vreemdeling geeft
Ali op de gangbare theologische visie op Christus een vernietigende kritiek, niet door
direct te critiseren, maar door het stellen van door verwondering ingegeven vragen.
Laarmans wordt volkomen in het defensief gedrongen, want Ali's vragen accentueren
slechts zijn eigen problematiek. En dat die niet weinig in zijn leven betekent, bewijst
de volgende passage: ‘Aan ophelderen valt niet te denken, want zij staan voor
denzelfden muur waar ik reeds een halve eeuw langsloop zonder een deur te vinden
en ik zit dan ook met onzen menschgod leelijk in de war tegenover de abstracte
eenheid van hun Allah.’ Men kan moeilijk anders zeggen dan dat Ali het gesprek op
punten wint. Allah heeft Christus verslagen; Laarmans is op scherpe wijze met zijn
problematiek en met de onoplosbaarheid daarvan geconfronteerd. Evenals de Maria
van Dam van de drie zwarten is Christus onvindbaar, want een niet bestaande
mogelijkheid. Ik geloof, dat die bevinding het eerste - negatieve - eindpunt van
Laarmans' dolage is. Tegen die achtergrond raken de bijbelse verwijzingen ook op
Laarmans' zwerftocht betrokken: zoekend naar Maria komt hij terecht bij zijn halve
eeuw oude levensprobleem: Christus. Aan het einde van het gesprek staat de lezer
op het eindpunt van de twee mislukte zwerftochten; van beide was het doel te hoog,
te ideëel. Een terugkeer naar het laagland van de aarde is nog de enige mogelijkheid.
Die heeft dan ook plaats: ‘Het meisje is lediggezogen, de borsten slordig opgeborgen,
zoodat de blanke huid onder de blouse tegenschittert. Als wij haar genaken blijft Ali
staan als een nieuwe Melchior en staart in gedachten op het wicht dat met gebalde
knuistjes sluimert, terwijl een straaltje zog, dat zich een weg baant over zijn wang,
behoedzaam door de moeder wordt opgevangen.’ De bloemen voor Maria van Dam
gekocht, worden door de nieuwe Melchior bij de nieuwe Maria neergelegd. En enkele
regels verder wordt de geïdealiseerde Maria tot een dwaallicht verklaard. Zij is als
‘de lichten in het moeras. Men kan ze naloopen, doch men achterhaalt ze niet.’
Waaraan Ali terstond toevoegt: ‘Maar u hebt uw best gedaan, Sir.’ Ten eigen bate
wel, maar zijn tegengestelde verlangens maakten hem voor de drie zwarten tot de
verkeerde gids. Ook in die zin moet de titel van het verhaal verstaan worden.
Er is in de enkele avonduren die het verhaal beslaat, nogal wat gebeurd in Laarmans'
leven: van zijn poging tot bekering is niets terecht gekomen; het tegendeel is gebeurd,
zodat hij zich aan het einde van het
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verhaal als een ‘oude sater’ kan kwalificeren; de drie zwarten, met name Ali, hebben
hem juist door de lof die zij hem, de getrouwde man, geven, de schijn van zijn
eerbaarheid als echtgenoot onthuld; ‘zijn’ Christus is door de oosterse argeloosheid
definitief verslagen. Van dat eindresultaat vormen de drie zwarten, die zelf
onveranderd uit het verhaal vertrekken, de aanleiding. Om Laarmans gaat het; hij is
de hoofdpersoon, die van alle idealisme ontdaan wordt en er zichzelf ook van ontdoet.
Spot is het laatste dat wij van hem horen: ‘En wat Maria en Fathma betreft, laten wij
niet wanhopen, want de wil des Heeren is immers ondoorgrondelijk.’ (De passage
over de mooie Fathma door Laarmans in een hem onbekend Bombay gezocht, is het
zwakste deel van het verhaal: de situatie van de drie zwarten wordt er in geen enkel
opzicht door verhelderd of versterkt; het geheel is een sentimenteel bedenksel, uit
de toon van het verhaal vallend).
Ook de wijze waarop het verhaal geschreven is, plaatst Laarmans in het middelpunt,
misschien beter gezegd: op de voorgrond. Het dwaallicht is een ik-verhaal, geschreven
in de tegenwoordige tijd. Het is evenwel niet zo, dat de tijd waarin het gebeuren
plaats heeft en de tijd waarin de ik-figuur spreekt, dezelfde zijn. Het gebeuren ligt
duidelijk in het verleden; het verhaal is er de gesproken tekst bij. Dat verhaal heeft
daardoor de vorm van een verslag, een commentaar ook. De ik-figuur toont beelden
uit het verleden, beelden waarin hij zelf voortdurend voorkomt; daarbij geeft hij, als
ingewijde, kenner, commentaar ten behoeve van de onbekenden, de toeschouwers.
Juist echter doordat hij ook zichzelf-in-het-beeld becommentarieert, gaat zijn verhaal
de niet-betrokkenheid van de verslaggever te buiten, licht hij het publiek niet alleen
voor, maar richt hij zich er ook toe: kijk, dat ben ik; kijk, dat is gebeurd. En doordat
hij zichzelf goed door heeft en zichzelf niet spaart, krijgt zijn commentaar het karakter
van ‘Kijk, zo ben ik.’ Dan is men toe aan de publieke onthulling, aan het
verantwoording afleggen in het openbaar over eigen doen en laten. Genadeloos is
het procédé zeker; het versterkt bovendien de directheid van het verhaal en het betrekt
de lezer er sterk in: hij is toeschouwer en luisteraar tegelijk. Soms wordt zijn blik
zeer nadrukkelijk gericht; men kan ook zeggen: het beeld komt ineens heel sterk naar
voren. Zo in de tweede alinea van het verhaal, die het procédé van het verhaal heel
sterk representeert: ‘Hier heb ik mijn winkeltje, dat ik al jaren bezoek en waar ik de
oude juffrouw voor de tienduizendste maal zal horen zeggen wat zij van het weder
denkt. Ja ik geef toe, regen.
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Motregen, preciseert, zij. Ja, eigenlijk motregen. Want ik zou die stalagmiet, waarvan
ik de langzame vorming van naderbij gevolgd heb, voor geen geld ter wereld durven
tegenspreken.’ De ik-figuur komt voor het eerst in beeld; de eerste alinea is louter
gesproken commentaar bij het beeld van een voortdurende motregen: ‘Een ellendige
November-avond, met een motregen die de dappersten van de straat veegt.’ Nu ziet
men de ‘ik’ dan voor zijn winkeltje staan. (Het gekke van dit zeer visuele procédé,
waarin men van alle optredende figuren een duidelijk beeld krijgt, is, dat van de
ik-figuur elke uiterlijke identiteit ontbreekt. Bezwaarlijk blijkt dat echter niet). Na
de oproeping van het beeld in ‘Hier heb ik mijn winkeltje’ volgt, met dat beeld op
de achtergrond, het commentaar, waarin tegelijk het komende gebeuren, de dialoog
binnen het winkeltje, op knappe wijze wordt voorbereid, zodat met een minimum
aan dialoog kan volstaan worden. Met commentaar - de ‘ik’ en de juffrouw als
achtergrondbeeld - sluit de alinea af.
Het procédé van beeld en commentaar, soms in één mededeling samengebracht
brengt in zijn uiterlijkheid of beter gezegd: gerichtheid op het uiterlijke mee, dat
gedachten, gevoelens en overpeinzingen geen interne aangelegenheden zijn
gepresenteerd met toevoegingen als ‘denk ik’, maar direct naar buiten worden
gebracht: de becommentariërende ‘ik’ zegt hardop wat er in de ‘ik’ in het beeld
omgaat. Beeld en gedachte treft men in één mededeling aan in het begin van het
vierde hoofdstuk: ‘Hier, bij dat plantsoentje waar een paar banken staan, is het bureau
dat het doel is van onzen tocht, en nu moeten mijn zwartjes maar weten wat hun te
doen staat, meegaan of buiten blijven.’ De door de opzet geschapen mogelijkheid
van nevenschikking van ongelijksoortige zaken als beelden en gedachten, heeft tot
gevolg dat de nogal talrijke overpeinzingen in het verhaal de vaart ervan nergens
stuiten.
Het dwaallicht als het verhaal van een publieke man verschilt slechts gradueel van
veel ander werk van Elsschot. Lijmen begint met een kort en nogal gekunsteld stukje
‘De ontmoeting’, waarin een ik-figuur Laarmans ontdekt. De laatste vertelt dan aan
hem het verhaal over Boorman en het Wereldtijdschrift. Het been is op gelijke wijze
opgezet. Kaas heeft de vorm van een brief: ‘Eindelijk schrijf ik je weer omdat er
grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer van Schoonbeke.’
Dezelfde vorm heeft De leeuwentemmer, welk brief-verhaal gericht is tot ‘Liefste
Walter’. Is in deze boeken het publiek beperkt tot één persoon, die dan een
vertrouweling is, in Het dwaallicht, waarvan de inhoud veel minder op één facet van
de figuur Laarmans is toegespitst
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dan in de vorige verhalen, levert Laarmans zich uit aan ieder die horen wil en kijken.
En wat die ‘ieder’ te weten komt over Laarmans, zijn geen kleinigheden. De
openhartigheid is met de openheid toegenomen.
Ieder heeft recht op zijn eigen - mits gemotiveerde - interpretatie. Juist omdat zijn
conclusie in geen enkel opzicht klopt met de mijne citeer ik hier wat Garmt Stuiveling
in zijn boekje Willem Elsschot (Brussel 1959) over Het dwaallicht zegt: ‘Er is niets
gebeurd dan een overbodige zwerftocht van vier mannen door een desolate volkswijk,
langs een kooienwinkel, een politiebureau en een nachtkroeg: drie nog jonge mannen
uit een ver land, en een oudere man uit Antwerpen zelf. Maar ook hier zijn de
gebeurtenissen maar hulpmiddelen voor de emoties: voortgaande door de vochtige
avond, samen met dit verlopen groepje, worden we door een heel spectrum van
wisselende gevoelens en gedachten bestraald en tot in de kern geraakt: mededogen,
ironie, kritiek, verwachtingen, mensenkennis, erotiek, zelfspot, misverstand,
teleurstelling, hoop, verbittering, levenswijsheid, idealisme, berusting en melancholie
- ja, melancholie vooral. Melancholie om de menselijke eenzaamheid, melancholie
om het menselijk onvermogen tot directe eenvoudige broederschap en duurzaam
geluk. In de herinnering blijft deze weemoed nawerken als de weerklank van een
gedicht, een lied.’
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Wanneer was toen?
H.U. Jessurun d'Oliveira
Utrecht: bemuurde weerd
Het water stroomt nog door dezelfde sluis
Als toen, en maakt het eendere geruisch.
De huizen, aan de waterkant daarneven,
Zijn feitelijk ook onaangerand gebleven.
Alleen nabijer is, voor wie ze ontvlood,
De zekerheid van de imminente dood.

Het hierboven afgedrukte gedichtje, het laatste uit de smalle bundel Afscheid die J.C.
Bloem aan de vooravond van zijn zeventigste verjaardag publiceerde (1957), lijkt
bij uitstek geschikt om er de opvatting van de schrijver mee te ondersteunen ‘dat dit
werk zo begrijpelijk is, dat het geen kommentaar behoeft.’
Nu is het me te vaak overkomen dat ik een lezing als vanzelfsprekend heb
beschouwd die al bij eerste konfrontatie met de opvatting van een andere lezer geen
stand kon houden, dan dat ik deze mening van Bloem voetstoots zou kunnen delen.
Trouwens, in dit opzicht is I.A. Richards' Practical Criticism nog steeds een
waarschuwing. Dat neemt niet weg, dat men over de globale betekenis van dit gedicht
niet gauw een wezenlijk verschil van mening zal kunnen krijgen. In zover is het
kommentaar dat hier geleverd zal worden dan ook ten overvloede. Toch komt het
me voor, dat een nadere beschouwing van enige elementen die bijdragen tot het
ontstaan van deze globale betekenis een paar - deels praktische, deels
literair-theoretische - moeilijkheden aan het licht brengt, waarvan de oplossing toch
op z'n minst niet meteen voor de hand ligt. Vandaar dat ik het er maar op waag.
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Bloem maakte de aangehaalde opmerking waarschijnlijk om zelf te ontkomen aan
het geven van kommentaar, maar het is niet onaannemelijk dat hij er voor wat betreft
kommentaar van derden net zo over zou denken. Men kent immers de tweedeling
die hij maakt tussen het kognitieve aspekt dat naar zijn mening in zijn eigen poëzie
geen moeilijkheden oplevert, en het emotionele aspekt (waaraan gedichten hun
‘werkelijke waarde’ ontlenen) waarvoor de lezersontvankelijkheid toch niet valt aan
te kweken. Wat zou er dan nog gezegd kunnen worden?
In de eerste plaats ligt er naar mijn overtuiging wel degelijk een ‘sluis’ tussen de
appreciatie van de inhoud van een gedicht en de ontvankelijkheid voor de emotionele
waarde ervan. Voorts kan men rekenschap afleggen van zijn waarderingen. En
tenslotte zal ook Bloem, juist Bloem, er begrip voor hebben ‘dat de emotionaliteit
van den lezer in verschillende tijdperken wisselt’, en dit kan een versluiering van de
inhoud ten gevolge hebben. Redenen te over om toch iets te zeggen over het
bovenstaande gedicht.
Aan de oppervlakte zit Utrecht: Bemuurde Weerd vrij eenvoudig in elkaar. Drie
strofen van twee regels, afwisselend manlijk en vrouwelijk rijm, en afgezien van het
woord ‘imminente’ dat er ook in metrisch opzicht uitspringt, een heel vertrouwd
woordgebruik. Het gedicht spreekt zonder ophef; alleen woorden als ‘daarneven’ en
‘ontvlood’ doen mij aan als van den ouden stempel. In een gedicht dat niet al te lang
vóor 1957 geschreven moet zijn vallen deze woorden op als aan de plechtstatige,
ouderwetse kant. Lezers van een oudere generatie zal dit waarschijnlijk minder in
het oog springen of storen. Ook het ‘geruisch’ met sch dateert: het is de spelling van
De Vries en Te Winkel. Uit deze kleinigheden blijkt al de verbondenheid met de
traditie die zo kenmerkend is voor het dichterschap van Bloem, en die een
belemmering kan vormen voor lezers uit een zich van de overlevering afkerende
periode waarin men is gekonditioneerd geraakt op verrassende, van het geijkte
afwijkende diktie. Tegen het optreden van zulke storende affekten bestaat geen
garantie: zowel traditionelen als revolutionairen verouderen, ieder op eigen wijze.
De barrière tegen de gevoelsoverdracht is trouwens overkomelijk: wie zich enigszins
inleest in het werk van Bloem weet al snel niet beter en aanvaardt het retorische
idioom als een bruikbaar uitdrukkingsmiddel. Grosso modo kan de inhoud van het
gedicht als volgt samengevat worden. Na lange tijd ziet iemand de plek terug die
blijkens de titel in Utrecht ligt; preciezer nog de plek waar de rivier de Vecht in het
Utrechtse kanalenstelsel stroomt. Hij vergelijkt wat hij nu waarneemt
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met wat hij er zich van herinnert, en stelt vast dat er niets veranderd is, behalve in
hem zelf. Water, sluis en huizen zijn dezelfde gebleven, maar in de binnenwereld is
er iets verschoven: het besef van zijn sterfelijkheid is levend geworden sinds ‘toen’.
Toch zijn er al meteen een paar problematische zaken. De verandering die formeel
alleen geldt ‘voor wie ze ontvlood’ is natuurlijk in feite niets anders dan een eigen
beleving van de waarnemer; het is een bescheiden, anonieme inkleding van de
allerindividueelste emotie. Het zichzelf enigszins wegcijferende, het zich op de
achtergrond houden dat we in dit stilistische detail gevangen hebben, ziet men
geregeld weerkeren in het werk van Bloem. Telkens wanneer men de spreker in deze
poëzie zoekt, treft men een onopvallende toeschouwer, een voor zich heen
mompelende waarnemen, een dadeloze kommentator die weergeeft welke gevoelens
hem bezielen bij het gadeslaan van de omgeving of van zijn eigen ‘inane daden’.
Zonder te willen beweren dat hij een woordvoerder namens de gewone man is, kan
men hem toch wel kenschetsen als de vertolker van enige endemische, van individuele
bijzonderheden ontdane gevoelens. Het woordje ‘wie’ is niet zo maar bij wijze van
spreken voor ‘mij’ in de plaats gesteld, maar het verleent de basis voor een algemener
geldigheid van de uiting dan voor de spreker alleen.
Men kan hieruit opmaken, dat de individuele emotie beschouwd wordt als
overdraagbaar. Iets anders gezegd: de veronderstelling is, dat alwie zich in de in het
gedicht geschreven situatie bevindt of indenkt, hetzelfde gevoel zal kunnen delen.
Dat die situatie met woorden is opgebouwd maakt het bijzondere ervan uit. Dit
dubbelaspekt, enerzijds
Een naamlooze in den drom der nameloozen

te zijn, maar anderzijds een getekende, een bezochte met
De schaduw van twee vleugels, die hem joegen,
Den fellen klauw in zijn gebogen nek

vormt een van de polariteiten van het dichterschap.
Hoewel het niet in m'n bedoeling ligt een afgeronde analyse te geven wil ik toch
de aandacht erop vestigen, dat het zinsdeel ‘voor wie ze ontvlood’ zeker op twee
manieren te interpreteren valt, afhankelijk van de manier waarop men het woordje
‘ze’ met de omgeving verbonden acht. Wijst ‘ze’ terug of vooruit? Wijst ‘ze’ terug,
dan zijn het de huizen
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aan de waterkant waaraan de man indertijd ontvlucht is, in het andere geval zijn het
ofwel ‘de zekerheid van de imminente dood’ ofwel de dood zelf waaraan hij heeft
willen ontkomen. In het eerste geval vormt ‘ze’ een meervoud, in het tweede een
enkelvoud. Zowel ‘zekerheid’ als ‘dood’ zijn (in elk geval ook) van het vrouwelijk
geslacht. Het voornaamwoord doet als enkelvoud echter niet geheel korrekt, zelfs
dialektachtig aan. Daar staat tegenover, dat het niet meteen duidelijk is, waarom de
man nu juist de huizen zou zijn ontvlucht, en toch is dat, voorzover ik kan zien, het
enige alternatief.
Mijn voorkeur gaat uit naar de lezing waarin ‘ze’ slaat op wat volgt, maar veel
argumenten neem ik niet mee. In Bloem's werk is de prolepsis lang niet zeldzaam,
nogal eens in verband met het ook door Vestdijk (Voor en na de explosie, p. 24) in
zijn voortreffelijke opstel over Bloem gesignaleerde epigrammatische karakter dat
de slotregel aanneemt. Om de kernachtigheid van het slot te bevorderen worden vaak
zinsdelen die er logisch op zouden moeten volgen naar voren geplaatst. Dit procédé
werkt een zekere spanning in de hand, een funktie van de duur der afwachting. (Vaak
is de slotregel van een opvallende absoluutheid, kontrasterend immers met de sterk
relativerende inslag die in deze poëzie toch wel overheerst. Ook deze dialektiek, de
konfrontatie van de ontoereikendheid van het menselijk bestaan met de volstrektheid
of volmaaktheid van aan dit leven gestelde eisen of van tegenover dit leven
geprojekteerde dromen, is aan Bloem's poëzie inherent en verleent er het gamma van
gevoelens tussen ongebreideld verlangen en diepe terneergeslagenheid aan. De sterke
slotregel, vaak in de vorm van een climax of apodictische uitspraak, is maat van het
menselijk tekort.)
Voorts is het wat natuurlijker om aan te nemen dat de figuur in het gedicht getracht
heeft de dood of de zekerheid van de onontkoombaar naderende dood te ontlopen,
dan dat hij de huizen, meervoud nog wel, zou zijn ontvlucht, nu er geen enkele
beweegreden voor deze vlucht wordt aangegeven. Het inkorrekte taalgebruik hindert
mij niet erg, maar ik moet toegeven dat het onwaarschijnlijk is dat Bloem, die
doorgaans heel precies is, zich hieraan zou hebben bezondigd.
Het motief van het gedicht doet sterk denken aan dat van De tuinman en de dood,
het bekende gedicht van P.N. van Eijck. Men vergelijke vooral de passage waar de
dood tot de edelman zegt:
...Geen dreiging was't,
waarvoor uw tuinman vlood...
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Zoals men de dreiging van de dood kan ontvlieden, zo ook de zekerheid ervan. Daar
komt nog bij, dat in de hypothese dat ‘ze’ op de huizen terugslaat, deze laatste toch
wel erg ver weg geraakt zijn van hun voornaamwoord, terwijl ook het ‘éen ding
tegelijk’ dat de strofen kenmerkt voor deze opvatting doorbroken zou moeten worden.
Tenslotte kan men nog opmerken, dat in beide eerste strofen de vergelijking
nu-vroeger zeer uitdrukkelijk getrokken wordt: ‘als toen’, ‘onaangerand gebleven’.
Neemt men voor de slotstrofe nu aan dat ‘ze’ op huizen terug zou slaan, dan blijft
daarin alleen een konstatering voor het heden over en is de parallellie doorbroken.
In de andere hypothese blijft zij intakt: dan zit in de komparatief ‘nabijer’ het verleden
opgesloten.
Er is een overweging denkbaar waardoor de scherpe kantjes van deze kwestie
afgevijld worden. Ik sprak daareven van de ongewijzigde buitenwereld en de
veranderde binnenwereld. Het is echter mogelijk om aan te nemen, dat de
doodsdreiging niet alleen het bewustzijn van de waarnemer beheerst, maar, vervolgens
geëxternaliseerd, toen en nu inherent is aan de totale situatie. De zekerheid van de
naderende dood vervult in dat geval niet alleen de man, maar evenzeer het water, de
sluis, de huizen. Voor het heden geldt dat only more so, aangezien er nu eenmaal
tijd verlopen is sinds de vorige gelegenheid. Neemt men dit aan, dan is de man, toen
hij indertijd voor de doodsdreiging vluchtte tegelijk de huizen ontvlucht.
Ik ben nu toegekomen aan het stellen van de vraag die boven dit stukje staat: wanneer
was toen? Het lijkt veel op dat voorbeeld van een schijnprobleem: hoe hoog is
omhoog? De man die op de twaalfde verdieping van een torenflat de lift naar de
dertiende en hoogste verdieping neemt en het knopje ‘omhoog’ indrukt, zal dit
trouwens allerminst een schijnprobleem vinden: hij acht zich in staat tot het geven
van een zinvol antwoord. Ook in ons geval beschikken we over gegevens die een
antwoord mogelijk maken en het schijnprobleem dus verheffen tot een echte vraag.
Deze gegevens zijn in eerste aanleg te vinden in de kontekst van ‘toen’ binnen het
gedicht. Wat daarin telkens opvalt is, dat het erop lijkt of de lezer geacht wordt op
de hoogte te zijn van het vorige bezoek aan de Bemuurde Weerd! Niet alleen de
plaats wordt bekend verondersteld (dat zou nog niet meer hoeven te betekenen dan
een beroep op de werking van de titel), maar ook de ervaringen van de waarnemer
indertijd. Heel duidelijk blijkt dit uit de tweede regel:
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...en maakt het eendere geruisch.

Het zou voor de hand gelegen hebben als er gestaan had: een eender geruisch. Zoals
het er nu staat wordt er gedoeld op een heel specifiek geluid. Ook de andere bepalende
lidwoorden zinspelen erop dat de lezer vertrouwd is met de ervaringen van de spreker.
De manier waarop een toch ongewone uitspraak als die over de ‘onaangerandheid’
van de huizen als vanzelfsprekend wordt aangediend wijst er al evenzeer op dat de
lezer in vertrouwen is genomen. Binnen het gedicht kunnen we de verklaring voor
het beroep op het im Bilde zijn van de lezer niet vinden, en toch doet zich iets als
verklaring voor.
Ik geloof met enige stelligheid te kunnen beweren, dat er tenminste negentien jaar
- als ik goed gerekend heb - tussen de beide bezoeken liggen. Men leze uit de bundel
Media Vita (1931) het gedicht

De sluis1
De stilte en koelte waren weergekeerd,
Het nachtlijk feest lag als een glas versmeten.
- Ik heb dit late donker nooit vergeten,
Want deze dingen blijven ongedeerd.
Een ongeweten, innerlijk geweld
Had naar een zwart kanaal mij heengedreven.
- Het was het uur, dat de wiekslag van 't leven
Weer trilt in die de slaap heeft neergeveld.
Daar hoorde ik het vervoerende geruisch:
Wateren, die van voor de tijden bronden,
Bezweringen van lang-gestorven monden:
Het zachte stroomen door de nauwe sluis.
Ik stond alleen gebleven, ongekend,
In doodlijke verrukking opgetogen,
Naar onweerstaanbre diepten neergezogen,
Gebannen in het ademloos moment.

1

Geciteerd uit de vierde druk (1953) van Verzamelde gedichten. Eerdere drukken varieren op
het stuk van de gedachtenstreepjes. Het gedicht zal tussen 1921 (Het verlangen) en 1931
zijn (bijna) definitieve vorm gekregen hebben; Utrecht; Bemuurde Weerd tussen 1950 en
1957. De tussentijd is dus minimaal negentien, maximaal zesen dertig jaar.
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Toen werden 't water grijzer en de straat,
En ging hun nachtelijk geheim verloren,
En boven donkre huizen werd geboren
Een kille en groezelige dageraad.

Zonder een van beide gedichten geweld aan te doen kan men er een zo groot aantal
overeenkomsten in aantreffen dat men wel moet besluiten dat zij twee bezoeken aan
éen en dezelfde plek tot onderwerp hebben. Aangezien het jongste gedicht in de titel
uitdrukkelijk te kennen geeft waar zich deze plek in de werkelijkheid bevindt, is het
aannemelijk dat ook het oudste daar te situeren is. De verbinding tussen beide
gedichten wordt echter niet alleen gelegd door de eenheid van plaats, maar ook door
het verschil in tijd: het laatste gedicht veronderstelt het eerste bekend, wel niet heel
nadrukkelijk, maar toch naspeurbaar zoals boven is aangegeven. Het jongste gedicht
bouwt voort op het oudste.
Het biografische aspekt is hier niet in het geding. Het gaat niet om de vraag wanneer
de dichter in werkelijkheid dit Utrechtse hoekje bezocht heeft, en hoeveel tijd tussen
beide gelegenheden ligt. Alleen historisch-biografisch onderzoek kan antwoord geven
op de vraag wanneer de gebeurtenis plaatsvond die aanleiding gaf tot het ontstaan
van de gedichten. Uit De sluis zou men kunnen opmaken dat het z'n oorsprong heeft
in een ervaring die Bloem tijdens zijn in Utrecht doorgebrachte studententijd heeft
opgedaan: de eerste strofe wijst erop dat er al een aanzienlijke tijd is verstreken tussen
de belevenis en de weergave in Media vita. Al in 1931 gaat het om een verre terugblik.
Meer dan een gissing is dit overigens niet. De betrekkingen tussen beide gedichten
bestaan onafhankelijk van een beroep op de biografie.
Wat zijn nu de gevolgen van de verwijzingen in Utrecht: Bemuurde Weerd naar
De sluis? Men zou tekort doen aan de veelvormigheid van de poëzie als men de these
van de autonomie van het literaire werk tot dogma zou verheffen en kategorisch zou
ontkennen dat een gedicht toespelingen kan maken op of zelfs regelrechte
verwijzingen kan bevatten naar hetzij de werkelijkheid hetzij andere taaluitingen.
Een voorbeeld van zo'n referentie aan de werkelijkheid vormt de titel van ons
uitgangsgedicht. Dat de Bemuurde Weerd voor de lezers van het gedicht, eventueel
na raadpleging van een stadsplan, te bezichtigen is, maakt het
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gedicht niet minder autonoom: de tekst van het gedicht maakt een reisje naar Utrecht
in feite overbodig. Het is voldoende te weten dat Utrecht een stad is, en te vermoeden
dat Bemuurde Weerd wel een straatnaam zal zijn. De vraag of een gedicht
toespelingen maakt op iets daarbuiten blijft binnen het kader van de interpretatie van
de tekst op taalkundige en stilistische grondslag. Een simpele woordspeling zou in
de tegenovergestelde opvatting, nl. dat een werk autonoom is omdat het geen enkele
relatie mag hebben met iets erbuiten, al niet in een interpretatie te verdiskonteren
zijn, aangezien niet alleen de ‘spelende’ maar ook de ‘bespeelde’ woorden in de
vaststelling van de inhoud betrokken worden. Er zijn grenzen waarbij men kan
aarzelen of een gegeven nog tot het literaire werk gerekend kan worden, maar daarover
hoeft in dit geval nog niet getwist te worden. Ik geloof niet dat kennis van taal
helemaal los te denken is van kennis van de wereld al zijn er uiteraard lossere en
vastere verbanden mogelijk.
De enige vraag die overblijft is, of Utrecht: Bemuurde Weerd inderdaad op een
of andere manier voortbouwt op De sluis (los dus nu van de prima facie overeenkomst
tussen beide gedichten), een vraag die ik wel bevestigend durf te beantwoorden.
Hiermee is intussen niet gezegd dat beide gedichten niet zonder het verdiskonteren
van deze betrekking bevredigend geïnterpreteerd zouden kunnen worden, wat voor
het oudste gedicht meer voor de hand ligt dan voor het jongste dat immers de
aanknoper van de relatie is.
In verband met het aanhechten van het woordje ‘ze’ is de vraag al even aan de
orde gekomen wat de buitenwereld in het gedicht met het sterfelijkheidsbesef van
de man te maken heeft. Konkreter: doordringt dit besef de Bemuurde Weerd, of is
het veeleer zo, dat de Bemuurde Weerd dit besef oproept? Het eerste zou in zover
enigszins onbevredigend zijn, omdat dan de plaats waar de man zich bevindt eigenlijk
maar een toevallige zou zijn. De doodsdreiging zou dan in beginsel overal kunnen
optreden; een specifieke betrekking tussen buiten- en binnenwereld zou ontbreken.
Ontstaat de gedachte aan de dood spontaan of vindt zij een aanleiding in de omgeving?
Binnen het gedicht is een aanleiding wel aan te wijzen, zij het dat deze geen verband
houdt met de plaats als zodanig, maar met de herhaling van het bezoek dat de figuur
in het gedicht eraan brengt. De vergelijking van het vroegere bezoek met het huidige
brengt op ongedwongen wijze de gedachte aan het verlopen van de tijd, het ouder
worden, aan de dood met zich mee.
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Men kan nog een stapje verder gaan en een symbolische interpretatie beproeven, die
overigens bemoeilijkt wordt door de realistische titel die zo uitdrukkelijk de aandacht
vestigt op ‘het bestaan’ van de entourage. In de romp echter is de schildering ervan
tot enkele elementaire lijnen teruggebracht: stromend water, huizen. Beide kunnen
een veelvoud van begrippen symboliseren, en zelfs wanneer men blijft binnen de
grenzen van de poëtische traditie en literaire konventies blijft het moeilijk om een
keus te rechtvaardigen. Toch kan men in aanleg een symbolische laag aanwezig
achten. De transfusie vanuit het eerdere gedicht stelt ons in staat de symbolen in hun
onverwisselbare gedaante te onderkennen. Dit wil ik proberen te demonstreren met
betrekking tot het water.
De passage over ‘het eendere geruisch’ rechtvaardigt een onderzoek naar het geruis
in het oudere gedicht. Het is daar nacht, het kanaal is ‘zwart’. De indruk die het ruisen
van het water op de late wandelaar maakt is bouleversant. Hij raakt zijn gevoel voor
tijd en plaats kwijt en verliest zijn identiteitsbesef. Er treedt een personifikatie van
het water op dat ‘bezweert’ met ‘lang-gestorven monden’.
Hoe men deze passage nu opvat, dat eeuwigheid en dood erin overheersen zal
nauwelijks nog betoog behoeven: ‘van voor de tijden’, ‘lang-gestorven’, ‘doodlijke
verrukking’, ‘ademloos’. Het cyclische verband, de kringloop als eeuwigheidssymbool
kan men bijv. onderkennen in de kombinatie bronden-monden; als men de Utrechtse
situatie in de duiding wenst te betrekken kan men denken aan de Vecht die in het
singelstelsel uitmondt; bij de sluis kan men denken aan de plaats waar het levende
water van de rivier overgaat in het dode van het ‘zwart’ kanaal en in het algemeen
aan een overgang; daarnaast kan men denken aan de zang der Sirenen, aan de Lethe...
In elk geval levert de gewaarwording van het door de sluis stromende water een
konfrontatie van de menselijke figuur met iets transcendents op, met iets dat de
werkelijkheid van ruimte en tijd te buiten gaat. Er doet zich een sterk doodsverlangen
aan de man voor, de wens om zichzelf prijs te geven aan de lokroep van het water
en van dat waarvoor het water staat. Hoewel alle opmerkingen hier een hoogst
voorlopig karakter dragen is toch zoveel duidelijk, dat het gedicht een veel
uitgesprokener symbolische laag bezit dan Utrecht: Bemuurde Weerd. Dat de figuur
in het gedicht bevangen wordt door gevoelens die met de dood te maken hebben
vloeit rechtstreeks voort uit het feit dat hij zich op déze en geen andere plek bevindt.
De gewaarwordingen zijn een adekwate reaktie op wat hij in zijn omgeving
waarneemt; hun ontstaan is er afhankelijk van.
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Als we nu terugkeren tot het gedicht uit Afscheid, gewapend met wat we over het
eerdere gedicht te weten zijn gekomen, dan merken we, dat de symbolische werking
van het water hier is toegenomen. De betrekkelijke toevalligheid die er school in het
op deze plaats ervaren van de doodsdreiging, is weggevallen nu het water het
doodsmotief al in de allereerste woorden aangeeft: begin en eind van het gedicht zijn
volkomen op elkaar betrokken. De potentiële doodssymboliek is door het oudere
gedicht geaktiveerd.
Het zal opvallen, dat in De sluis de huizen een bijrol spelen. Zij geven aan, nu de
ochtend erboven aanbreekt, dat de wereld van alle dag zijn rechten weer herneemt;
de tijd die even lijkt te hebben stilgestaan zet zich weer in beweging. Wanneer men
zich dan baseert op het uitgangspunt van de nauwe betrekkingen tussen beide
gedichten, dan kan men hieraan nog een argumentje ontlenen om ‘ze’ te laten
vooruitwijzen naar de dood, eerder dan terug naar de huizen. De dood, die in het
eerdere gedicht samenhing met de gewaarwording van iets dat zich buiten de gewone
werkelijkheid afspeelde, is in het latere gedicht onderdeel van de werkelijkheid
geworden. Men zou kunnen zeggen dat hij zijn bovennatuurlijke rol heeft opgegeven
en zijn natuurlijke plaats aan het eind van het leven inneemt. Vandaar ook, dat hij
nu ‘nabijer’ is.
Om te resumeren. Op grond van een aantal overeenkomsten is getracht beide gedichten
in een nieuwe totaalstruktuur op te nemen. Hierbij bleek er een wisselwerking op te
merken, voornamelijk hieruit bestaand, dat het latere gedicht door zijn titel een buiten
beide gedichten bestaande werkelijkheid ook in het eerdere gedicht invoerde, terwijl
omgekeerd dit eerdere gedicht de symbolische laag in het latere gedicht versterkte
wat tot gevolg had dat de betrekking daar tussen plaats en emotie van zijn
toevalligheid bevrijd werd. De thematische ontwikkeling, die zich over beide
gedichten voortzet, is deze dat de dood die aanvankelijk nog gezien wordt als iets
volmaakts of absoluuts dat buiten de werkelijkheid staat, in het meest recente gedicht
in deze werkelijkheid is opgenomen. Bloem's gedichten spreken dan misschien voor
zichzelf, maar men moet ze soms uitvoerig ondervragen om ze aan de praat te krijgen.
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Van Schendels Waterman: feit en fictie
J.J. Oversteegen
De waterman is een historische roman, want het verhaal speelt in het verleden, een
herkenbaar verleden zelfs, en kan toch geen pure geschiedschrijving genoemd worden.
Over de vraag of een boek met zo weinig exacte feitelijke aanduidingen wel een
historische roman genoemd mag worden, wil ik vandaag geen gedoe hebben, omdat
ik genoeg heb aan dit uitgangspunt: het boek bevat historische feiten naast
onhistorische, die samen geïntegreerd zijn tot de nieuwe werkelijkheid van het verhaal.
Juist om deze verhouding van gebeurd-niet gebeurd is het mij te doen.
Een beperkende opmerking: de vraag in hoeverre Van Schendel een geschiedkundig
kloppend beeld heeft gegeven van de eerste decennia van de 19de eeuw, kan mij op
zichzelf niet veel schelen. Het gaat niet om de gelijkenis tussen gefingeerde en ware
zaken, maar om het verschil, en vooral om de wijze waarop de roman van de
geschiedschrijving afwijkt. Wie in het kort ingelicht wil worden over de
sociaal-economische achtergrond van De waterman kan terecht bij het stuk van K.
van Boeschoten in de bundel Lof van Arthur van Schendel (1945), als hij dat boekje
tenminste in handen kan krijgen. Van Boeschoten noemt ook andere litteratuur over
het onderwerp. Zijn standpunt, dat Van Schendel een historisch betrouwbaar beeld
heeft gegeven van de sociale omstandigheden die het decor vormen van de beweging
der Zwijndrechtse Nieuwlichters, lijkt mij juist. Maar in hoeverre Van Schendel van
de historische waarheid is afgeweken, of hoeveel hij er aan toegevoegd heeft, daarover
laat Van Boeschoten zich, gezien zijn onderwerp terecht, niet uit.
Er bestaat een merkwaardig boek, uit 1892, dat getiteld is De Zwijndrechtse
Nieuwlichters (1816-1832) volgens de gedenkschriften van Maria Leer, door D.N.
Anagrapheus. Wie dat boekje gelezen heeft, weet meteen wat Van Schendels
belangrijkste bron is geweest voor dat
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deel van zijn boek dat in de kring van de Broederschap speelt. Zijn enige bron
misschien, want met deze ‘gedenkschriften’ in de hand, en enige algemene kennis
van de betreffende periode, kan De waterman geschreven zijn: meer ‘documenten’
waren niet nodig.
Toch moet ik ook hier weer een beperkende aantekening maken: het leven van
Maarten Rossaert, de hoofdfiguur van De waterman, speelt zich alleen in het
middengedeelte af tegen het decor van de Zwijndrechtse Broederschap (het woord
‘nieuwlichters’ gebruikt Van Schendel nooit; het is een schimpnaam die in een boek
van-binnen-uit niet op zijn plaats is). Daarvóór is het boek het verhaal van een jeugd
omstreeks 1800, en in het laatste deel wordt het weer steeds meer het levensverhaal
van één man. Maar in het middendeel staat de Broederschap zo centraal dat men
Rossaert hier en daar nauwelijks meer als ‘hoofdfiguur’ herkent: een perspectivische
verschuiving die volkomen op zijn plaats is, gezien de nadruk die de Zwijndrechters
op het gemeenschappelijk leven leggen. Bij dit terzijde signaleren van een geraffineerd
hanteren van de schrijversmiddelen (er zijn heel wat meer voorbeelden in De
waterman) moet ik het laten.
Alleen dus dat stuk van het verhaal, dat gewijd is aan Rossaerts contacten met de
Broederschap, komt voor een rechtstreekse vergelijking met de gedenkschriften van
Maria Leer in aanmerking, - al lijkt mij een zekere invloed van deze bron op andere
gedeelten van het boek waarschijnlijk. Daarover later.
Is er eigenlijk wel zoveel reden, om juist de Zwijndrechtse broederschap gelijk te
stellen met de gemeenschap die in De waterman beschreven wordt? Geen enkele
naam uit de werkelijkheid keert in de roman terug. Er moeten toch heel wat religieuze
groeperingen geweest zijn, in het begin van de 19de eeuw, die bepaalde sociale ideeën
verkondigen met een beroep op de gemeenschap der vroege christenen, en met de
bijbel in de hand? Wie Maria Leer leest, denkt vaak genoeg aan Lou de palingboer;
hoeveel meer zullen dan religieuze splintergroepen uit de negentiende eeuw op elkaar
lijken!
Er zijn echter te veel directe verwijzingen van Rossaerts Broederschap naar de
Zwijndrechters, om de band los te maken. Dat begint al bij de tijd waarin Van
Schendel zijn Broederschap laat opkomen en uiteenvallen. Niet dat de gebeurtenissen
ooit gedateerd worden, maar indicaties als ‘in het jaar van de cholera’, het beschrijven
van de feestelijke sfeer rond de soldaten die ‘tegen de Walen gaan vechten’ e.d.,
brengen
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een tamelijk hecht chronologisch verband aan. Wanneer men alle tijdsbepalingen uit
het boek precies zou nagaan (de primaire die openbare gebeurtenissen betreffen, en
de secundaire die de individuele lotgevallen daaraan vastkoppelen, zoals: ‘de
watersnood van voor tien jaar’), zou men een heel nauwkeurige tijdstabel kunnen
opstellen. Men kàn de historische feiten terugvinden, maar men wordt er niet met de
neus ingeduwd; deze gereserveerdheid in het gebruik van expliciete aanduidingen
is een van de meest kenmerkende eigenschappen van Van Schendels proza. Hij kan
het zich zelfs permitteren, de dramatische hoogtepunten van een verhaal rustig niet
op te schrijven (de dood van Rossaerts moeder, de eigenlijke ontmoeting met de
vrouw die zijn leven zal delen). Het is trouwens niet nodig om de gelijkenis van Van
Schendels Broederschap met de Zwijndrechters te adstrueren met zo uiterlijke
middelen als de tijdsaanduiding. Het verloop van de beweging is in beide gevallen
identiek: het verzet tegen de conventionele uitleg van godsdienstige plichten en
rechten, waardoor alleen de zittende klasse gediend wordt, de afzondering in een
gemeenschap die het bezit (aanvankelijk) afzweert, de weigering om militaire dienst
en burgerlijke stand te erkennen, de toevloed van armen die het verval inluidt omdat
daarvoor de economische basis niet hecht genoeg is, het gedeeltelijke herstel van het
privé-bezit, de emigratie van een gedeelte van de broeders, en het uiteengaan van de
rest na enige tijd. Weliswaar is dit het gewone lot van al die 19de eeuwse
‘communistische’ bewegingen, die ‘het Koninkrijk der Hemelen niet boven lucht en
wolken, maar in het ondermaanse zochten’ zoals het aardig gekarakteriseerd wordt
in Maria Leers gedenkschriften, maar er zijn toch te veel specifieke trekken om in
Van Schendels Broederschap een soort fantasie-gemeenschap te zien. Dat hij zijn
broeders eerst aan de kost laat komen door zwavelstokken te maken en uit te venten,
later door de verkoop van eigenbereide chocolade (verpakt in papiertjes met het
wapen van Zeeland), het is een onmiskenbare indicatie dat Van Schendel een directe
verwijzing naar de Zwijndrechters op het oog had. Zoiets zou gemakkelijk te
vervangen zijn geweest, als hij de gelijkenis vager had willen houden.
In het boek van (of eigenlijk over) Maria Leer, worden de ideeën van de
Zwijndrechters voortdurend samengevat in één zin: ‘Uit Hem, door Hem en tot Hem
zijn alle dingen’. Dàt is het uitgangspunt voor een leer die de gewone opvatting van
de zonde (zo beslissend voor de 19de eeuwse calvinist) over boord gooit, en die
tenslotte tendeert naar een sociaal gericht pantheïsme. Letterlijk hetzelfde kan men
van De water-
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man zeggen, waarin zelfs de geciteerde zin enkele malen voorkomt. De Zwijndrechters
van Van Schendel zijn al evenzeer als die van Maria Leer voortdurend in conflict
met de maatschappij op grond van hun bijbelse opvattingen. Voor hun eigen gevoel
zijn zij slechts goede christenen, die de ware leer gevonden menen te hebben
(teruggevonden eigenlijk), maar hun bijbelcitaten zijn voor het gezag en zelfs voor
de kleine burgerij kreten van oproerigheid. Wanneer men op dit punt een verschil
kan constateren tussen de twee boeken is het hoogstens dit: in De waterman wordt
de sociale ondergrond van de beweging met meer bewustheid centraal gesteld dan
bij Maria Leer. Terecht: het gebruik van bijbelteksten mag voor deze mensen zelf
het essentiële in hun optreden geweest zijn, van enige afstand gezien is het de
toevallige taal van de tijd waarin zij hun werkelijke ‘nieuwlichterij’ vorm gaven.
Niet helemaal toevallig, vandaar dat Van Schendel er gebruik van blijft maken, zij
het zonder zijn hoofdfiguur die irritante betweterigheid mee te geven, die Maria Leer
soms zo onsympathiek maakt.
De bijbelteksten zijn bij Van Schendel als wapen alleen maar scherp als zij de
hypocrisie van een ‘christelijke’ gemeenschap attakeren. Voor het overige zijn zij
een taalverschijnsel van dezelfde orde als het vleugje archaïsme dat te proeven is in
de passages in de directe of semi-directe rede (bijvoorbeeld in de aanspreekvorm
‘man’ of ‘vrouw’). Men onderschatte overigens de uitwerking van dergelijke identieke
wendingen in de twee boeken niet. Het is volgens mij onmogelijk om uit te maken
uit welk van beide deze zin genomen is: ‘Maar die toespraak wekte aller
verontwaardiging, het was hoogmoedige praat, zonder zonde leven kon niemand’.
Los van deze algemene gelijkenis, valt het niet moeilijk, gebeurtenissen aan te
wijzen die in beide boeken beschreven worden, en die in zo sterke mate verwant zijn
dat zij als een onweerlegbaar argument voor rechtstreekse ontlening mogen gelden.
Stoffel Muller en Maria Leer, het paar dat de leiding heeft gehad over de
Nieuwlichters, worden tot zware gevangenisstraffen veroordeeld na verzet tegen een
Officier van Justitie, tegen wie Muller zegt: ‘dan zeg ik, dat je je zwaard vlak verkeerd
draagt’. Zo wordt Gees Baars uit De waterman veroordeeld nadat zij tegen een
veldwachter heeft gezegd dat hij ‘het zwaard voor de onrechtvaardigen droeg’. De
scènes zijn vrijwel gelijk, de personen niet, of in ieder geval veel minder. Hetzelfde
geldt voor Rossaerts vrijspraak nadat hij zijn kind niet heeft aangegeven; aangezien
hij geen trouwbriefje heeft, wordt het kind niet als van hem beschouwd, en tegen
een straf die hem opge-
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legd wordt omdat hij de eigenaar is van de schuit waarop het kind geboren werd,
tekent hij met succes verzet aan: de schuit behoort aan de broederschap. De vrouwen
die geholpen hebben worden echter gedaagd en zullen gestraft worden. Hetzelfde
gebeurt in werkelijkheid met Stoffel Muller, die als huisbaas veroordeeld wordt,
maar daarna vrijuit gaat omdat niet hij maar de Broederschap het huis bezit. Het is
zelfs wel duidelijk wat Van Schendel in deze scène zo zeer aangetrokken moet
hebben, dat hij hem in essentie overneemt; het wordt er zelfs bij gezegd: ‘De wereld
is kwaad geordend, zei Rossaert, dat de vrouwen die geholpen hebben daarvoor
gestraft worden’. Zo zijn er een aantal scènes in De waterman die in grote trekken
van Maria Leer, dus uit de enige bekende beschrijving van de werkelijkheid, stammen:
de Officier van Justitie die zegt dat de kwajongen die gedreigd heeft de schuit van
de Broeders te laten zinken, gelijk heeft; en zo'n passage als die over de verstoorde
godsdienstige bijeenkomst aan het begin van het middendeel van de roman, die zo
inzet: ‘In de Warmoesstraat gingen zij de trap op naar de zaal waar de oefening
gehouden werd’. Bij Maria Leer, waar de persoonlijke verhoudingen in het incident
totaal anders liggen, kan men toch de gebeurtenis zelf herkenbaar terug vinden.
Getuige de eerste zin: ‘Moedig ging ze de Warmoesstraat ten einde en de trap op
naar de bovenkamer, waar de meeste leden van het gezelschap reeds bijeen waren’.
Impliciet heb ik al gezegd dat de incidenten, de sfeer, het woordgebruik van beide
boeken soms frappant overeenstemmen, maar de personen niet. Geen enkele van de
historisch bekende figuren keert in de roman ongewijzigd terug. Bij Maria Leer
komen de volgende centrale figuren voor: Stoffel Muller en zijn vrouw (of bijzit)
Maria Leer; de welgestelde Arie Goud, die zijn bezittingen aan de Gemeenschap
afstaat, en diens vrouw; de bakker Ketel en de chocoladefabrikant Mets die samen
de latere bron van inkomsten mogelijk maken; de medeoprichter van de Broederschap,
schout Valk en zijn vrouw. Iets van deze historische personen vindt men bij Van
Schendel terug, maar steeds met grote verschuivingen. Zo herkent men in de ouder
wordende Hogerzeijl, die in zijn hoekje zit te suffen over het komende rijk Gods op
aarde, Valk in zijn nadagen. Schipper Wuddink heeft trekken meegekregen van
Stoffel Muller, en Gees Baars van Maria Leer, al worden er eigenlijk te weinig feiten
over hen meegedeeld, bij Van Schendel, om de identiteit erg treffend te maken. Ketel
en Mets worden tot één figuur samengesmolten: de suikerbakker Siebel. Andere
opvallende gelijkenissen tussen personen
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bij Maria Leer en romanfiguren van Van Schendel, zie ik niet.
Er blijft één vreemd gat: Maarten Rossaert. Heeft hij, heel of half, bestaan? Kort
gezegd: nee. Men vindt iets van hem in de schipper Stoffel Muller, maar veel is dat
niet. De ongelijke feiten overwegen: Rossaert is hoofdpersoon van het verhaal maar
niet van de Broederschap (tegen het eind constateert hij zelf uitdrukkelijk dat hij
eigenlijk langs de broederschap heen geleefd heeft), en hij heeft niet meer met Muller
gemeen dan algemene opinies, die alle Broeders delen. Trouwens, van het leven van
Stoffel Muller is verder weinig bekend; in ieder geval wordt er nauwelijks iets over
verteld door Maria Leer. De situaties rond Stoffel en Maria doen soms denken aan
die rond Rossaert en zijn vrouw, maar dat geldt voor andere personen uit de
werkelijkheid evenzeer, omdat hun verhouding tot de maatschappij zo identiek is
dat men eerder moet zeggen: Rossaert beleeft wat een Zwijndrechter zou hebben
kunnen beleven en sommigen beleefd hebben, dan: men kan zijn eigenschappen
aantreffen bij deze of gene historische figuur.
Behalve dan bij een figuur waar men niet direct zoeken zou: bij Maria Leer. Al
zijn er trekken in Gees Baars die aan Maria Leer ontleend lijken, de meest treffende
gelijkenis zie ik toch tussen Maarten Rossaert en Maria Leer. Het is een gelijkenis,
uiteraard niet zozeer in feiten (een gelijk verlopend leven van een man en een vrouw
is in die 19de eeuw domweg onmogelijk), als wel in psychologische ontwikkeling.
De botsing met een streng orthodox milieu als uitgangspunt, het zonde-besef als alles
bepalende invloed op de vroege jeugd, de overwinning van dat besef (door ook de
zonde als van God komend te beschouwen) als eerste stap op de weg naar een nieuwe
opvatting van het Christendom, de aansluiting bij de Broederschap op grond van
eigen overtuigingen omtrent godsdienst en maatschappij, de nadruk op het belang
van ‘de werken’, en tenslotte een laatste fase die men pantheïstisch kan noemen. Al
deze punten zou men nog algemeen kunnen achten, maar de dosering, het belang dat
aan bepaalde invloeden en gedachtegangen gehecht wordt, maakt dat men spreken
mag van twee parallel verlopende levens. Meer niet, maar meer zou ook niet goed
mogelijk geweest zijn. Gelukkig trouwens heeft Van Schendel bepaalde kantjes van
Maria Leer aan zijn Rossaert onthouden: de pedantheid in geloofszaken, vooral in
haar jonge jaren, om maar iets te noemen.
Dus: de invloed van de gedenkschriften van Maria Leer is nog verder gegaan dan
de louter feitelijke omstandigheden. Maar het verschil tussen Rossaert en Maria Leer
is te in het oog springend om meer te
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constateren dan een algemene impuls die van het ene boek is uitgegaan bij het ontstaan
van het andere. Hoe dichter men bij het werkelijke centrum van De waterman komt,
hoe groter de afstand tussen feit en fictie.
De nadagen van Maria Leer en Rossaert hebben vrij veel gemeen: zoveel als men
van gelovige, zwaar beproefde mensen mag verwachten, die naast de maatschappij
zijn komen te staan. Men kan de twee haast samen zien als clochards, de vrouw losse
kolen en ander afval rapend bij de haven, de man voortsjokkend met zijn hond,
zwijgend, nagewezen om zijn vreemde kledij en om zijn verleden als ‘waterman’,
een verleden waarin mythe en realiteit verweven zijn geraakt. Zoals Maria Leer in
het hofje een soort kruidentante geworden is, zo wordt Rossaert gezien als de geest
van een door de duivel het water ingesleepte zondaar, die terugkeert in steeds
wisselende gedaante om mensen van de dood door het water te redden. En dat is dan
het punt waar Van Schendels boek niets meer met de werkelijkheid te maken heeft:
de rol die het water in het leven van zijn hoofdpersoon speelt. De lapidaire titel geeft
dat al dadelijk aan. En de eerste zin luidt: ‘Aan de Merwede buiten Gorcum dwaalde
op een dag van den winter een jongen over de uiterwaard’, de laatste: ‘dat was de
schuit van dien man die langer op de Merwede had gevaren’.
Ondanks alle verwantschap die ik tot nu toe aangewezen heb tussen het boek van
Maria Leer en De waterman, is het duidelijk dat niets daarvan raakt aan de kern van
het boek van Van Schendel. Dat wordt onmiddellijk duidelijk, als men de roman in
enkele regels samenvat: Een Gorkumse jongen ziet een franse douanier overvallen;
waarschijnlijk wordt de man in het water gegooid. Van dit moment af heeft het water
een nieuw gezicht voor hem, aantrekkelijk en verraderlijk tegelijk. Deze binding met
het water wordt volstrekt als zijn moeder bij een overstroming omkomt. Zo diep
grijpt het water in zijn leven in, dat hij er vertrouwder mee raakt dan enig ander. Hij
wordt de man die weet waar dijkbreuken zullen optreden, de redder bij
overstromingen. Zijn leven speelt zich op het water af. Zijn band met het water is
zelfs groter dan die met zijn vrouw, die niet langer varen kan als ook hun kind in het
water is omgekomen. Tenslotte verdrinkt Rossaert, de waterman, zelf. Niets in deze
samenvatting doet denken aan de Zwijndrechtse Nieuwlichters.
En toch: het middenstuk van De waterman past organisch in het boek; de gedachten
van de nieuwlichters blijken volkomen aan te sluiten bij
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die van de man voor wie het water alles bepaalt. De trait d'union is niet moeilijk te
vinden: Rossaerts band met het water heeft een religieus karakter, het water vervangt
de voorvaderlijke God. Hij vreest en aanbidt het als een calvinist zijn Heere. Hij
moet er alles aan afstaan wat hij lief heeft, maar hij blijft het trouw.
Citaten waaruit dit verband tussen water en God blijkt, liggen voor het oprapen:
‘de Heer strafte in ons land harder met het water dan met het vuur’, en: ‘het gebeurde
wel dat hij hen (de slachtoffers van een overstroming) met geweld in veiligheid moest
brengen, zo vast geloofden zij aan Gods wil en kastijding’. Hoe authentiek zo'n
zinnetje is weten wij sinds 1953 toen in Zeeland franse reddingsploegen de boeren
moesten losbréken uit de bomen, omdat God het straffende water gezonden had en
zelfs de meest zuivere cartesiaanse redenering de slachtoffers er niet van overtuigen
kon dat die God dan toch ook de rubberboten wel hun kant uitgestuurd zou hebben.
Dit is dus het water als attribuut van een oudtestamentische God. Van Schendel
gaat echter verder dan de zeeuwse boeren. Er zijn allerlei passages waarin het water
gelijkgesteld wordt met God, het goddelijke, zelf. Men kan ze vinden vanaf de scène
waarin men het herhaalde bidden van de jonge Maarten bij het water, ziet overgaan
in bidden tot het water, tot en met het gevoel van de oude Rossaert dat er onder water
‘ogen naar hem keken’ (hier speelt nog meer mee: het schuldgevoel, de verdronken
moeder misschien zelfs). Een episode waar men ook religieuze echo's in hoort is
bijvoorbeeld die van de redding van kleine kinderen door de waterman: Christofoor.
Het is natuurlijk niet mijn bedoeling, de Zwijndrechtse Nieuwlichters uit De
waterman weg te praten. Men kan zelfs volhouden (bewijzen zijn er niet, dus alles
mag), dat de gedenkschriften van Maria Leer een rol gespeeld kunnen hebben bij de
nadruk die Van Schendel op het water heeft gelegd. De eerste regels van de
gedenkschriften spreken namelijk al over de strenge winter van 1795 (zelfde tijd als
de inzet van De waterman) en de gevolgen daarvan voor de bevolking: het bevriezen
en daarna ontdooien van de rivieren. Verder speelt zich het meest indrukwekkende
deel van de geschiedenis van de Nieuwlichters, de begintijd, ook op het water af: op
de aak die zij tot werkschuit omgebouwd hadden. Hun hele bestaan hing bovendien
af van de mogelijkheid voor de schipper om uit te varen en hun waren aan de man
te brengen. Water genoeg.
Maar toch ander water dan bij Van Schendel. Men kan De waterman verhelderen
(haast samenvatten) door de ‘leuze’ van de broederschap te
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variëren tot: ‘Uit het Water, door het Water en tot het Water zijn alle dingen’. Maria
Leer zou daar gek van opgekeken hebben; zo individueel is Rossaerts lot.
Want dat is natuurlijk waar alles om draait. Men kan De waterman zonder bezwaar
een roman over de Zwijndrechtse Nieuwlichters noemen, maar het is een roman, dat
wil zeggen een verhaal over een individueel bestaan, dat zich tegen een bepaalde
achtergrond afspeelt die zelf uit de aard der zaak nooit in het centrum getrokken kan
worden, behalve als daarmee iets gezegd moet worden over het opgaan van dat
individu in een gemeenschap. Objectief gezien is Rossaert een goed voorbeeld van
een Nieuwlichter; zij hebben immers allemaal wel hun eigen lot gehad. Maar vanuit
hemzelf gezien (en dat is grotendeels het perspectief van de schrijver), is zijn tijd bij
de Broederschap slechts een episode in zijn bestaan geweest waarvan de kern in
andere termen beschreven moet worden dat die men bij Maria Leer kan vinden.
Men heeft ontelbare malen De waterman het meest hollandse boek genoemd dan
ooit geschreven is. En inderdaad, ik ken geen ander boek waarin de sfeer van het
hollandse rivierenland zo organisch versmolten is met die bijzondere variëteit van
piëtisme die in deze contreien steeds weer opduikt. Het vreemdste van dit boek is
voor mij wel dat zelfs iemand, die nooit de geringste aanvechting heeft gevoeld, om
zijn reacties op wat dan ook in godsdienstige termen uit te drukken, volledig vrede
kan hebben met de heer Rossaert. Dat heeft Van Schendel alleen maar kunnen
bereiken, door die twee heterogene aspecten van Holland, water en religie, samen te
laten komen in het leven van één man, voor wie alles uit het water, door het water
en tot het water was. Een flink pathologisch geval dus, zeg ik nog vlug, voordat de
deur dicht gaat.
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Over Nescio's ‘Dichtertje’
Kees Fens
Van de drie grote novellen van Nescio, De Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje staan
de eerste twee in aanpak en inhoud het dichtst bij elkaar: de ik-figuur is een
verslaggever die schrijft van binnenuit een groep lotgenoten; hij is één van hen en
treedt niet geprononceerd naar buiten. De wijze waarop hij zijn figuren introduceert,
is die van een vriend over vrienden; en de wereld is niet groter dan de vriendenkring:
de figuren komen dan ook voor de derde, die de lezer is, wat plompverloren het
verhaal binnen. Hij wordt behandeld als een vertrouweling, een bekende, die hij niet
is. Nadat in de eerste twee alinea's de uitvreter is voorgesteld, staat er in de derde
alinea: ‘Z'n naam was Japi. Z'n achternaam heb ik nooit geweten. Bavink kwam met
hem aanzetten toen-i uit Veere terugkwam.’ Bij de inzet van Titaantjes staat de lezer
meteen midden in de kring: ‘Jongens waren we - maar aardige jongens. Al zeg ik 't
zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink, die mal geworden
is.’ Liefhebbers van Nescio's werk kunnen de namen van alle vrienden achter elkaar
opnoemen, maar dat niet - zo vergaat het mij althans - zonder een licht gevoel van
gêne: je dringt een vriendenkring binnen; je gaat vertrouwelijk doen zonder dat je
daar recht op hebt.
Anders is het met het dichtertje, met Coba en Dora, de drie belangrijkste figuren
uit Dichtertje. Zij laten zich door de lezer zonder schaamte bij de naam noemen
doordat hier niet van binnenuit maar van buitenaf beschreven wordt, vanuit de hoogte
zelfs, zou ik willen zeggen: de auteur heeft de touwtjes stevig in de hand. Op maar
enkele plaatsen komt hij als ik-figuur het verhaal binnen en dan zeer zelfbewust als
schrijver, de almachtige die zijn figuren verdomd goed door heeft: hij alleen weet
wat omgaat in de personen van dit verhaal, die juist van elkaar niets weten. Zo toont
hij zijn almacht en alwetenheid aan het
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einde van het vierde hoofdstuk: ‘Gelukkig, 't dichtertje hoort niets, zijn gedicht zonder
eind is weer in een stadium datti er stapel zot van wordt. Hij ziet op dat terras al die
vrouwen zitten en er gaan er voorbij op straat. “O God,” denkt-i, “als er nu eens een
wonder gebeurde, als nu eens ineens van al die vrouwen al de kleeren afvielen?” Een
dichtertje dat den waanzin nabij is denkt rare dingen. U en ik lezer denken nooit zoo
iets. En mijn lezeressen... heilige onschuld, ik moet er niet aan denken.’ Bij het begin
van hoofdstuk zes onderbreekt de auteur zijn verhaal zelfs met een korte uitweiding
over de reacties van zijn vrouw op het tot nu toe vertelde. De passage eindigt als
volgt: ‘De situatie is voor mij pijnlijk, mijn huiselijk geluk is ietwat gestoord, toch
ga ik door.’ En dan begint met de volgende alinea een der wonderlijkste passages
uit de novelle. ‘Daar wandelt de God van Nederland weer op 't Damrak over 't
gloeiende asfalt.’ Maar die God van Nederland staat nu niet in relatie tot het door
hem niet begrepen dichtertje, maar tot de ik-figuur, die die incarnatie van fatsoen en
burgerdom in een volgende alinea naar de vuilnisbelt bidt. Wat doet die God van
Nederland plotseling op het Damrak, waar hij al meer gesignaleerd werd? Van zijn
vrouw zegt de ik-figuur, ‘dat ze de poëzie in dit verhaal niet begrijpt.’ En haar
commentaar is fatsoenlijk en burgerlijk, typisch in de geest van de God van Nederland,
die maar één norm heeft: Potgieter. Geen wonder dus, dat die God nu de wereld van
de ik-figuur zelf binnenstapt. Nadat hij hem naar de vuilnisbelt gebeden heeft, vervolgt
hij: ‘Nu kan mijn geest mijn verdomde zelf verlaten en recht naar boven gaan als
blauwe rook in een stille zomeravond, als een verre koe klagelijk loeit.’ Dat zou een
uitlating van het dichtertje zelf kunnen zijn. De ik-figuur vervolgt dan: ‘En nu is alles
weg dat geweest is en ik ben Dora en in een nieuwe wereld, die dezelfde is als de
oude, maar gezien van de voeten des Vaders, van waar ik ook neerzie op Dora, die
ikzelf ben, een vrouw nu, een meisje, zoolang de genade duurt.’
Ik moet bekennen, tegen de laatst geciteerde alinea nog al lang te hebben
aangekeken. Ik kan de passage niet anders zien dan als een omschrijving van een
zelfbewust schrijverschap, dat vrij gemaakt is van alle belemmeringen in het
voorgaande stuk genoemd, zó vrij dat het van boven op zijn schepselen neerziet,
waarmee het zich ook kan vereenzelvigen ‘zoolang de genade duurt.’ Zeggen, dat
Dora met de ik-figuur geheel te identificeren is, in de zin dat de ik-figuur eigen
belevenissen in haar ervaringen weergeeft, durf ik niet. Daarvoor is, dunkt mij, te
weinig bewijsmateriaal in het geciteerde fragment aanwezig. Bovendien
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lijkt mij de dubbele houding: zien van bovenaf en mogelijkheid tot vereenzelviging,
dat wil gemeenplaatserig zeggen: de wereld zien vanuit de verhaal-figuur (waarmee
de auteur zijn macht, want zijn alwetendheid demonstreert) kenmerkend voor de
opzet van Dichtertje.
De novelle begint met twee alinea's die de grimmigheid van een groot deel van
het verhaal al aangeven: ‘Tweemaal schudde de God van Nederland zijn
eerbiedwaardige hoofd en tweemaal schoven z'n eerbiedwaardige grauwe
bakkebaarden heen en weer over z'n vest. 't Klopte niet. Ergens moest een fout zijn.
Een dichter met nergens haar, dat was heel vreemd. Sedert dertig jaar hield de God
van Nederland niet van dichters. Je wist niet meer wat je er aan had. Fatsoenlijk of
onfatsoenlijk, je kon er niet uit wijs. En nu dit.’ Het verhaal begint heel hoog, met
een theovisie die niet mis is. Vanuit de hoogte wordt neergekeken op de wereld:
‘Daar beneden in de Leidschestraat liep een meisje’. Een meisje uit de duizenden
die het probleem van het dichtertje zullen gaan vormen. En daar wordt hij zelf ook
waargenomen: ‘Kijk daar gaat 't dichtertje’. Het verkleinwoord valt voor de eerste
keer. Niet wonderlijk bij een dergelijke hoge plaats en bij een dergelijke
zelfgenoegzame God. Het verkleinwoord markeert nog iets anders: het dichtertje is
in de macht van de God van Nederland. Tegen die macht loopt hij voortdurend zijn
kop te pletter, want die God is alomtegenwoordig: hij is immers ‘de God van je baas
en van je schoonvader, en van je baas en z'n boekhouder en van den gérant van de
“Nieuwe Karseboom”.’, enzovoort. Hij is de machtige God van het fatsoen en het
dichtertje blijft ‘fatsoenlijk van zwakte’.
Nu neemt de auteur het verkleinwoord over, waarmee het woord zijn kleinerend
karakter verliest. Er ligt in het gebruik van het diminutivum vertedering en
mededogen, die beide een uiting zijn van partij-kiezen: tegen de God van het fatsoen,
die zijn machteloze onderdaan zo kwelt. Maar het verkleinwoord heeft niet alleen
een emotionele geladenheid. Er is in de wijze van observeren weinig verschil tussen
de God van Nederland en de auteur: beiden hebben dichtertje in de kijker; de auteur
vanaf de hoogte van zijn schrijverschap, God vanaf de zijne. Men kan bijna niet
anders zeggen, dan dat voor de auteur dichtertje demonstratiemateriaal is. Dat klinkt
tendentieus. Maar wie een novelle begint met de tendentieuze zin ‘Tweemaal schudde
de God van Nederland zijn eerbiedwaardige hoofd,’ die heeft zijn bedoelingen.
Merkwaardig is, dat men van dichtertjes dichterlijke werkzaamheden weinig
verneemt. Er worden enkele losse regels geciteerd en er staat vermeld dat hij een
grimmige roman schreef, waarvan de afrekenings-
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inhoud zich slechts laat raden. En zijn verzamelde gedichten worden na zijn dood
uitgegeven. Wel wordt in de novelle voortdurend gesproken over het ‘eindeloze
gedicht van zijn leven’, één maal gevarieerd als het ‘eindeloze erotische gedicht’.
En dat gedicht is de inhoud van het verhaal: van dat vers is hij het dichtertje. Nu is
het beleven van het erotisch tekort, dat omwille van het fatsoen niet ongedaan kan
worden gemaakt, niet zo uitzonderlijk. Dichtertje loopt trouwens met zijn onvervulbaar
verlangen niet alleen. Daar is allereerst Dora, zijn lotgenote, in wie de duizenden
mogelijkheden die zich dagelijks aan hem voordoen, tot één alles-beheersende
gemaakt worden. En ook dichtertjes degelijke vrouw Coba verlangt naar iets dat ze
niet kent, zoals dat zo fijnzinnig wordt beschreven in de onschuldige terras-scène
van het vierde hoofdstuk, welke passage afsluit met de mededeling: ‘Maar 't dichtertje
ziet dat niet, hij is te lang getrouwd.’, hetgeen erop zou kunnen wijzen, hoe uniek
hij zijn positie acht, enigheid gevoed vanuit zijn dichterschap. En dan is er tot slot
de dame van het Museumkwartier, door de dichter in de tram ontmoet. Ook in haar
leeft het verlangen: ‘Even wil ik een levend mensch zijn, even vrij, een Godin, geen
dame van 't Museumkwartier, geen dochter van die, zuster van die, vrouw van die,
moeder van die, vriendin van Mevr. die.’ Maar zij stapt uit, voegt zich bij haar man
en ‘niemand wist er iets van’. Het verlangen van het dichtertje, van Dora en van de
dame uit de tram is een vorm van opstandigheid tegen de beperktheden opgelegd
door de God van Nederland. Het is een stille oorlog, voor ieder onzichtbaar gevoerd
en met voortdurende nederlagen voor de mens. Dat bij voortduring geleverde gevecht
lijkt mij voor Dichtertje zeer essentieel; het voert, daar de opstandigheid in heftigheid
steeds toeneemt, de spanning in het verhaal ook op. Ze wordt pas doorbroken in de
hartstochtelijke zin: ‘Toen vielen ze samen peilloos diep door 't licht en ze voelden
hun lijven als zingende zonnen.’ Beiden zijn buiten de hun van boven opgelegde
beperktheid getreden; de God van Nederland lijdt zijn eerste zware nederlaag. (Uit
het opstandskarakter van het verhaal moeten ook, dunkt mij, de twee regels verklaard
worden die aan het verhaal voorafgaan: ‘In 't derde oorlogsjaar / Bellum transit, amor
manet’). De vervulling van het kwellende tekort is een triomf. En wat roept dichtertje
als hij door zijn twee vrienden gevonden wordt: ‘Ik ben God,’ zeidi. ‘Ik ben meer
dan God. Ik ben de onwrikbare, de onbarmhartige. Ik ken geen goed of kwaad. Ik
doe wat ik moet. Wat ik doe is goed.’ Hier moet ik verwijzen naar de geciteerde
passage over de dame in de tram die eens verlangde, even een Godin te zijn.
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Nu moeten we de God van Nederland niet van alles de schuld geven. De God van
hemel en aarde gaat ook niet vrij uit. Is de eerste God een schepping van de
Nederlandse mens, die mens is een schepsel van God; door Hem is in die mens dat
onvervulbare verlangen geschapen waaraan hij uiteindelijk kapot gaat. Fel beschuldigd
wordt die God niet. Maar een zin als de volgende uit het derde hoofdstuk is toch wel
afdoende: ‘Ja, God laat de gedachten van een mensch raar dolen en er komen vreemde
passages voor in zoo'n gedicht zonder eind.’ Met deze opmerking mengt de auteur
zich weer in het verhaal, partij kiezend tegen God, voor het dichtertje. Er staat hier
echter niet ‘dichtertje’, maar ‘mensch’, al wordt die mens wel aan het gedicht
gekoppeld. Boven schreef ik, dat de auteur iets wil demonstreren met zijn dichtertje.
Ik geloof dit: de hulpeloze toestand en opstandigheid van de kleine mens. Dat klinkt
wellicht gewichtig en moraliserend. Maar:
Het hoofdgedicht van het dichtertje is zijn leven-van-tekorten. Zijn literaire
dichterschap - waarover weinig wordt gesproken - is daarvan op zijn hoogst de
traditionele benadrukking. De hoofdfiguur heet ‘het dichtertje’, zonder hoofdletter,
meer een soortnaam dan een eigennaam. Een heel enkele keer wordt hij bij zijn
voornaam genoemd: het kleurloze, nietszeggende ‘Ee’. In de beschrijving van zijn
maatschappelijk leven treft niets bijzonders, niets individueels. Alles verloopt - tot
het slot van het verhaal dan - volgens traditioneel Hollands patroon, en zijn tante is
dan ook hoogst tevreden over hem. Is zijn gekweldheid door het erotisch tekort zo
iets uitzonderlijks? De dichter heeft in zijn verlangens zijn lotgenoten, allen
verlangend naar meer dan tijd en plaats kunnen geven. Alles is er, dunkt mij, op
gericht het dichtertje zo algemeen mogelijk menselijke trekken te geven: hij
vertegenwoordigt meer de kleine mens dan zichzelf. Denkt men daarbij aan de hoogte
waarvanaf of de afstand waarvandaan het dichtertje door de auteur bekeken wordt ook die afstand laat moeilijk verbijzondering toe - dan ontkomt men niet aan de
indruk, dat hier een mensje uit de grote massa genomen is, om het algemeen menselijk
tekort te demonstreren, demonstratie waarvan de klaarblijkelijkheid nog versterkt
wordt door de partijdige wijze waarop de auteur nu en dan het verhaal onderbreekt,
waarbij zijn oordelen over God en samenleving grimmig zijn.
Over het dichtertje wordt in hoofdstuk zeven gezegd: ‘En toen werti zoo kwaad
op alle levende en doode dingen datti z'n eindelooze erotiek onderbrak en een grimmig
boek schreef, dat 'm ineens beroemd maakte.’ Ik zou bijna willen zeggen: hele stukken
ervan moeten in Dichtertje
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terecht zijn gekomen. De prachtige lyriek in de novelle geldt slechts het dichtertje,
Dora en Coba. Met alle andere levende - en dode - dingen wordt afgerekend, met de
God van hemel en aarde, die verlangens schept in de mens, maar de vervulling ervan
niet toelaat, met de fatsoensgod van Nederland, die concretisering van het verlangen
in de erotiek verbiedt, met alle gelovigen van de laatste, met de hele maatschappij
met zijn bazen en baantjes en carrière, met het na enkele jaren benauwende huwelijk,
met het dichterschap dat de mens slechts kwelt, al zegt God de dichters lief te hebben,
zoals hij dat trouwens van alle mensen zegt. Maar allen - behalve de tantes etc. lijden aan dat bestaan, dat door één, het dichtertje, voor-geleden wordt. Dat laat
Nescio zien in Dichtertje, waarin hij niet een van de velen is die verslaat wat er met
die velen gebeurt, maar een zelfbewust schrijver die vernietigt wat hem en zijn
dichtertje hindert. En dat zijn niet de kleinste dingen.
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Ter Braak en de grammatika
J.G. Kooij
Uiteenlopende schrijvers als Kloos en Hermans hebben zich af en toe bezig gehouden
met beschouwingen over het materiaal waarmee ze werken: het woord, de taal etc.
Een voorbeeld van een schrijver die zich bewust is van wat hij ‘doet’ als hij schrijft,
is Menno ter Braak. De woorden ‘taal’, ‘woord’ en ‘grammatika’ komt men in zijn
werk voortdurend tegen. Zij staan dan vooral in dienst van zijn polemische
begripsbepaling; het ‘grammatikale bedrog’ is, met de geschiedenis, een belangrijk
werktuig van zijn bij uitstek reducerend talent. Men kan natuurlijk niet zijn hele werk
onder deze ene noemer vangen, dat zou een wat erg krasse reduktie zijn; het gaat om
een facet dat bij de herlezing van het Verzameld Werk zonder meer opvallend is.
Wat de complete Ter Braak betreft onderwerp ik me graag aan de karakteristiek die
Vestdijk in Zuiverende Kroniek van de cultuurfilosoof, de politicus, de criticus en
de romanschrijver Ter Braak heeft gegeven; andere diskussies over het belang van
zijn werk worden zo vaak door privé-sentimenten vertroebeld dat ik daar liever buiten
blijf.
Er zit in Ter Braak's preoccupaties met de taal een duidelijke eenheid en een duidelijke
verschuiving. Wat die eenheid betreft: ik geloof dat door de cesuren ‘Nietzsche’,
‘Du Perron’ en ‘nationaal-socialisme’ waarvan men het bestaan moeilijk kan
ontkennen, de eenheid van zijn werk wel eens wat uit het oog verloren is, met name
omdat hij zelf een aantal van zijn vroegste publikaties heeft geïroniseerd. Dat was
zijn goed recht, maar het is dunkt me ons goed recht deze cesuren even te vergeten
als dat nuttig kan zijn, en bijvoorbeeld het laatste zinnetje uit zijn samenvatting van
het proefschrift over Otto III, Een Keizer van de Staat Gods (1929): ‘Zijn leven is
het in weinige jaren besloten exempel van het massa-ideaal, dat de enkeling tot
vertwijfeling moet voeren, wanneer het
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tot levensinzet wordt’ in gedachte te houden bij de lectuur van De Nieuwe Elite
(1939), de programmatische uiteenzetting van de democratie van Niemand.
Een principiële beschouwing over de taal vindt men in een van Ter Braak's eerste
opstellen, nl. Ondergang; Over Persoonlijkheid en Woord (Verzameld Werk dl. 1,
pg. 173 vlg.), in 1927 gepubliceerd in De Stem, en herdrukt in Afscheid van
Domineesland. Het opvallendste is dat Ter Braak zich daarin afzet tegen een
poëziekritiek die poëzie allereerst als taalverschijnsel beschouwt. Daarmee verwijdert
hij zich van een andere vorm van literatuurbeschouwing uit die tijd, bv. die van
Scrutiny, door Van Huizen destijds in het Hollands Weekblad tegenover die van
Forum gesteld tot ontsteltenis van Van Galen Last.
Het woord, zegt Ter Braak ongeveer, ‘beweegt zich tussen de polen van passie en
verkeersbehoefte’, waarbij het dichterlijke woord dan de geordende passie
vertegenwoordigt tegenover de ongebreidelde communicatiemogelijkheden van de
omgangstaal. Dat de dichter van dezelfde symbolen gebruik moet maken als ieder
ander, neemt niet weg dat het er voor hem om gaat iets essentieel anders uit te drukken
met die symbolen, een ‘persoonlijke aandrift en ontroering’, een ‘vooraf potentieel
aanwezige geordende passie’ die ‘op het taalinstrument’ overgebracht wordt. De
paradox is dan, dat het dichterlijke woord in het ook voor de gewone spreektaal
gebruikte symbool verdwijnt, óndergaat ‘in het dode teken’ zoals de persoonlijkheid
- van de dichter, maar ook in het algemeen - ondergaat in het streven naar een
‘gedroomde gemeenschap van verstaanden’. Pg. 191: ‘Ook de taalgemeenschap,
waarvoor de dichter schrijft, is een droom, een fata morgana, die de energie der
creatie prikkelt en het eeuwigheidsverlangen tracht te bevredigen zonder eeuwigheid’.
Het is niet de bedoeling deze en soortgelijke opmerkingen van Ter Braak te gaan
toetsen aan toen en nu gangbare linguistische opvattingen. Zijn standpunt is trouwens
eerder dichterlijk-filosofisch dan taalkundig, en gaat verder, zoals men wel vaker
ziet, vergezeld van een spekulatieve beschouwing over het ontstaan van de taal.
Blijkens een paar voetnoten had Ter Braak Wundt, Paul en Van Ginneken gelezen;
maar veel meer dan deze taalkundigen doet zich hier de invloed gelden van Carry
van Bruggen, het ‘scheppen en vernietigen’ uit Prometheus (niet het ‘taalboek’
Hedendaags Fetichisme waar Ter Braak veel minder op gesteld was). Uit de evidentie
dat de dichter dezelfde taaltekens als de melkboer moet gebruiken trekt hij de veel
minder evidente conclusie dat de
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‘emotionele lading’, de waarde van het kunstwerk als kunstwerk, niet toegankelijk
is via de semantische struktuur. Daarmee wordt die lading wel erg moeilijk
toegankelijk, en gaat de intuïtie voor wat wel en niet de moeite waard is noodzakelijk
een overheersende rol spelen. Men herkent dan ook in deze specifieke opvatting van
het dichterschap een paar van de karakteristieke standpunten van de latere literaire
criticus Ter Braak: de verbitterde strijd tegen alles wat zich aandient als een beroep
op het dichterlijk taalgebruik zelf, het schrijven voor vrienden die aan een toon genoeg
hebben, en het belang van de persoonlijkheid achter de woorden. Over dat laatste
had hij aan het begin van het lange essay over Dèr Mouw uit 1925 geschreven (dl.
1, pg. 19-20): ‘Een van de kenmerkendste eigenschappen der poëziekritiek is haar
uitgesproken neiging tot verzelfstandiging van het creatief proces (...) Dit standpunt
is, scherp geformuleerd, onverbiddelijk juist, wanneer het begrepen wordt naar zijn
juiste consequenties (...) Met de definitie van het dichterschap als “vormgeving”
werd het beslissende moment juist aangeraakt, het wezen van het anders-zijn van de
kunstenaar getroffen; er is echter niets mee gezegd over het materiaal van het
verwerkte, het middel (...) De gescheidenheid van sferen in één persoonlijkheid blijft
steeds een betrekkelijke, omdat, practisch, het bindend substraat van het Ik onmogelijk
weg te denken is. In het materiaal der ondichterlijke momenten moet de scheppende
persoonlijkheid, hoewel met veel minder evidentie, terug zijn te vinden(...)’
In 1931, in de bespreking van Binnendijk's bloemlezing Prisma, (Prisma of Dogma,
dl. 1, pg. 354) formuleert Ter Braak het standpunt waarvoor hij dan definitief gekozen
heeft: ‘Waarom treedt altijd dat vrijmetselaars-dialect op, als er een paar regels
rijmend onder elkaar staan? Waarom mag men geen genoegen nemen met het
mysterie, dat de taal communicatiemiddel en schoonheidontroering tegelijk is? (...)
Waarom is het zo vreselijk te erkennen, dat ook de dichter, door zijn gedicht neer te
schrijven, zich schuldig maakt aan de daad van iedere wereldburger, die door het
feit van zijn bestaan gedwongen is, zijn gevoelens aan beperkte, mogelijk misleidende,
zeker vergankelijke symbolen prijs te geven? (...) Is het - populair gezegd - dan niet
meer voldoende, een “vent” te zijn?’ Dat is de konsekwentie van wat hij in 1927 had
geschreven, maar voor objektieve beschouwingen over taal en literaire taal is er nu
en daarna geen plaats meer. Ter Braak's bewustheid van taal als noodzakelijk kwaad
is een polemisch middel geworden om de stoel onder zichzelf weg te trekken of
anderen te lijf te gaan, en men hoeft alleen maar op het
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verschil in stijl tussen het laatste en de vorige citaten te letten, als men nog niet zou
weten dat hij zich bij deze keuze prettig voelde.
Niettemin is het opvallend dat ook in zijn latere werk ‘woord’, ‘taal’ en
‘grammatika’ trefwoorden blijven en dezelfde, ten dele relativerende, ten dele
mythologische en in feite zeer emotionele, redenering over de taal wordt gevolgd.
In Politicus zonder Partij schrijft hij in de Voorrede over Stirner, op wiens opvallend
overeenkomstige ‘zonde tegen de heilige geest’ een kennis hem attent had gemaakt:
‘(...) men zal mij, die het geloof aan het Woord in de volgende bladzijden tracht te
ondermijnen, wel op mijn woord willen geloven, als ik zeg, dat ik Stirner voor het
schrijven van Politicus zonder Partij niet kende (...)’ De passages uit dit boek over
het dier met en het dier zonder grammatika, en soortgelijke passages uit zijn andere
grote essays zijn bekend genoeg. Maar ook in de boekbesprekingen, voorzover ik ze
ken uit het Verzameld Werk, is het aantal in dit verband opmerkelijke plaatsen legio.
In Het Schrijven als Bezwering (dl. 5, pg. 165), een vergelijking tussen literatuur en
reclame: ‘het gebruik van het woord als bezweringsmiddel, terwijl dat woord dikwijls
bedrieglijk veel lijkt op een simpele mededeling.’ In Poëzie en Volk (5, pg. 644):
‘Het woord is een zonderling instrument, en vooral wanneer het de mens dient in de
poëzie. Men kan het in deze regionen noch beschouwen als zuivere muziek, noch
als zuiver beeld, noch als zuiver begrip (...) Het kan zowel dienst doen voor iemand,
die de gecompliceerdste aandoeningen wil onthullen en bezweren tegelijk, als ook
een middel zijn om een dichter vrijbrief te verschaffen voor niet-denken, niet
gecompliceerd-zijn, alleen-maar-argeloos-ziel-zijn.’ In Persoonlijk-Onpersoonlijk
(6, pg. 41): ‘(...) wie eens de moeite neemt om na te gaan, in hoeverre wij door de
gemeenplaatsen der taal alleen al onherroepelijk gebonden blijven aan allerlei vaken belangengroepen, die zal zich geen illusies maken over de graad van individueel
besef, waartoe wij zijn gestegen. Ook in de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie blijven wij gebonden aan een instrument taal, dat het
typische instrument der massa's is.’ In Mystiek en Beeldspraak, (6, pag. 53), een
beschouwing over wat beeldspraak nu eigenlijk is: ‘Hier hebben wij de mens
plotseling voor ons, zowel in zijn praktische zelfhandhaving door de taal, als in zijn
hulpeloze afhankelijkheid van het beeld, aangewezen op de spraak om “zich te
redden”, aangewezen op het beeld, om de grenzen van zijn taalvermogen telkens
weer te beseffen (...)’ In Woord en Zin (6, pag. 164) worden Vestdijk en Slauerhoff
gekarakteriseerd als typische dichters van het woord, tegenover de
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dichters van de volzin, die populairder zijn omdat ze gemakkelijker aanspreken. ‘De
taal is in het leven van de geciviliseerde mens immers georganiseerd in de vorm der
mededeling; het woord, dat zich niet in de mededeling laat onderbrengen, is meestal
een gepassioneerd woord, dat door de beschaving op de achtergrond wordt gedrongen
(mogelijk een vage reminiscentie aan de strijd over het ‘woord- of zinsprimaat’ uit
de taalkundige literatuur die Ter Braak gelezen had - JGK) (...) Het verschil tussen
de dichters van het woord en de volzin komt dus hierop neer, dat de eersten zich nog
minder om de mededelende elementen bekommeren dan de anderen. Hun mededeling
richt zich nl. slechts in geringe mate tot de conventionele begrippen en speculeert
op de magische taalvermogens, die ook in de conventionele mens zijn blijven leven.’
Dezelfde redenering in iets andere bewoordingen in De Poëtische Schok (6, pag.
527); de schok die goede poëzie via en ondanks de ‘taal der gemeenplaatsen’ teweeg
brengt zou vergeleken kunnen worden met ‘de sensatie van gevaar bij de primitieve
mens’; en nogmaals, in De Pythia Duiden (7, pag. 501, over Achterberg's Eiland der
ziel); ‘(...) voor mij is het enige criterium van duistere poëzie, of zij in staat is door
haar woordmagie bepaalde associaties los te stoten, die de lezer door het woord en
toch ondanks het woord in contact brengen met het onderbewuste van de dichter’.
Ik zal niet aan het citeren blijven; er kan nog op gewezen worden dat ook sommige
titels van de Kronieken al opmerkelijk zijn, zoals in deel 7 Grammaticale Tragedie
en Het Woord Beschaving. Tot en met de laatste alinea van De Nieuwe Elite is de
taal een van de verschijnselen die Ter Braak blijven obsederen: ‘Nochtans zal de
nieuwe elite zijn door het geheim, dat in de dubbele functie van de taal ligt opgesloten
(...)’, het aan Benjamin Constant ontleende verschil tussen ‘definiëren’ en
‘designeren’.
Een vergelijking met zijn latere opmerkingen over de taal en de beschouwing in
Ondergang leert dat zijn opvatting niet wezenlijk veranderd was; de verschuiving
waar ik het over had ligt dan ook meer in de funktie die deze ‘taalkundige’ passages
dan hebben: een manier om door te dringen tot de verschijnselen achter de woorden,
en tot bestrijding van die verschijnselen die een gevaar betekenden vooral. Een zo
algemeen gevecht tegen het ‘bedrog van de grammatika’ dat de term ontmaskering
mij daarvoor altijd iets te opgewekt voorkomt; Ter Braak's tragiek is in deze niet
aflatende argwaan evengoed opgesloten. De konklusie moet wel zijn dat zijn belang
niet in de eerste plaats ligt in zijn positie als criticus tegenover het literaire taalgebruik,
aangezien hij zich van de
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mogelijkheid van een analytische beschouwing van dat taalgebruik vrij afdoende
had afgesloten. Het kan echter geen kwaad, lijkt me, hem er eens zorgvuldig op na
te lezen.
1

1

Oók door deze oriëntering stond Ter Braak al direkt ver af van iemand als de Engelse
linguist-literatuurkundige I.A. Richards. Het hoofdstuk The Two Uses of Language uit diens
in 1924 verschenen Principles of Literary Criticism lijkt dan ook weinig op wat Ter Braak
hier over het gewone en het dichterlijke woord zegt. Bij Richards ligt bovendien de nadruk
op language, zou men kunnen zeggen, bij Ter Braak niet (of, eventueel, op use). Dit dus
helemaal afgezien van het verschil in belang dat Ter Braak en Richards bij de literatuur
hadden; Richards' uiteindelijke morele probleemstelling heeft overigens ook wel enige
overeenkomsten met die van Forum.
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Een verbaasd gezicht
J.J. Oversteegen
Er is een soort eb en vloed beweging in de Multatuli-waardering, die niet veel met
zijn werk te maken lijkt te hebben, maar aan eigen wetten gehoorzaamt. Alsof na
een generatie die hem (meestal wegens persoonlijkheidscultus) verbannen heeft,
noodzakelijk een andere moet volgen die hem weer op de sokkel hijst. De
eenvoudigste verklaring, en misschien niet eens onjuist, is dat hij maar geen verleden
wil worden, en voortdurend weer de vader is waartegen hollandse schrijvers wel
moeten rebelleren; hoogstens kan hij dan voor een volgende generatie even grootvader,
dus de goede vader, zijn, maar dan springt zijn imago onvermijdelijk terug naar de
slechte. Vandaar dan dat zijn houding in gezinsaangelegenheden altijd ter sprake
wordt gebracht.
Forum was pro Multatuli. De kinderen van Forum fronsen dus de wenkbrauwen
als zijn naam valt. Of, zoals Gomperts het uitdrukt: ‘Persoonlijk b.v. wil ik zijn
historische betekenis, zijn grootheid, zijn onvergelijkelijke prozastijl, zijn genie zelfs,
graag erkennen, maar ik hoef hem toch maar te lezen om te weten dat ik nooit echt
op hem gesteld zal zijn.’ (De schok der herkenning, p. 161). Het is alles bij elkaar
heel wat, dat hier erkend wordt, zoveel zelfs dat er niets te wensen over blijft, maar
toch blijkt het niet genoeg te zijn. Een louter emotionele affaire dus, en dat wordt
ruiterlijk toegegeven.
Minder ruiterlijk vind ik deze passage, uit hetzelfde boek van Gomperts: ‘Als men
in Nederland iemand tegenkomt en dat kan nog steeds gebeuren, die hoorbaar zijn
neus ophaalt voor Homerus, Shakespeare, Goethe, Kant, voor alle schrijvers en
filosofen en misschien ook voor Multatuli, dan is dat nog zijn verderfelijke invloed.’
Is dat nou wel allemaal waar? Heeft Multatuli zich wel zo lelijk over al die heren
uitgelaten? en zijn al de kwade praatjes van anderen altijd een gevolg van zijn
(cursieve) invloed? Om niet onaangenamer dingen te hoeven zeggen:
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Gomperts overschat de invloed van Multatuli een beetje. Zijn bewering lijkt mij even
emotioneel als zijn reactie op de lectuur van Multatuli's werk, maar ditmaal heeft hij
minder recht op die emotionaliteit, omdat het hier om feiten zou moeten gaan. In een
boek over ‘de invloed van de invloed’ had men een minder slordig gebruik van juist
dat woord invloed mogen verwachten. (Het gaat mij dit keer alleen om het stuk over
Multatuli; binnenkort zal ik De schok der herkenning als specimen van
litteratuurtheorie bespreken.)
Een derde citaat, aansluitend bij het voorgaande, en niet minder kras: ‘In een brief
aan Carel Vosmaer schreef hij: “Rafaël is gek, Goethe is gek. Hoe die kerels het
aanleggen zo typisch op elkaar te gelijken, begrijp ik niet.” Dit is natuurlijk een
grapje, maar hij komt intussen toch tot de overtuiging, dat alle mensen die beroemd
zijn hem in de weg staan.’ Inderdaad, het is een grapje, en wel een dat de spot drijft
met alle goedkope oordelen over de genoemden. De conclusie van Gomperts is zo
‘twisted’ dat ik geen kans zie, haar aan het Multatuli-citaat vast te koppelen. Daarmee
bedoel ik niet dat Multatuli géén last had van andermans grootheid: wat wil Gomperts
van iemand, wiens genialiteit hij zelf erkent? Maar, als Multatuli's opmerking al iets
te maken had met zijn eigen opvattingen of uitlatingen, dan nog kan men er toch
zeker niets anders in zien dan zelfspot?
Gomperts moet Multatuli niet; jammer, maar een tragedie is het niet, voor Gomperts
niet en voor Multatuli nog minder. Alleen had hij niet de indruk moeten proberen te
wekken dat het om feiten gaat in plaats van om zijn gevoelens. Want feiten kunnen
Gomperts blijkbaar niet veel schelen als het om Multatuli gaat. Getuige z'n uitlating
(p. 147): ‘Het uitblijven van “inspiratie” was ervoor verantwoordelijk, dat hij zich
vele jaren aan het eind van zijn leven in zwijgen heeft gehuld’. Voor iedereen die
iets weet van de laatste twaalf jaar van Multatuli's leven, is dit trieste onzin. Inspiratie
genoeg: lees de brieven maar.
De verklaring die Gomperts geeft van dat veronderstelde wegzakken van de
goddelijke aanblazing, toont vrij nauwkeurig aan, welke kwade wind hèm zijn kennis
toewaaide: ‘Als Van Vloten zijn brochure Onkruid onder de tarwe heeft gepubliceerd,
waarin zijn partikuliere leven uit de doeken is gedaan als kontrast met de moreel
hoogstaande attitude, die hij in zijn geschriften altijd had aangenomen, zakt Multatuli
dan ook als een leeggelopen ballon in elkaar.’
Pas op: de wending ‘als kontrast met de moreel hoogstaande attitude, die hij etc’,
stamt van Gomperts, niet van Van Vloten. Kon Gomperts
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Van Vloten soms ook al niet lezen? Het lijkt mij volstrekt onmogelijk, dat iemand
het schendschrift Onkruid onder de tarwe ter sprake brengt en er dan dit gewatteerde
applaus bij laat horen, als hij er ook maar één blik in geslagen heeft. Erger haast nog
dan Gomperts plezier in zo iets verwerpelijks als Van Vloten, is het soort psychologie
en raccourci, waar hij blijkens de woordjes ‘dan ook’ een voorstander van is.
Misschien dat men er op een lager niveau resultaten mee kan boeken, maar Multatuli
is hier te goed, want te gecompliceerd voor.
De stoere toon van Gomperts uitspraken, lijkt mij niet voor ons, gewone lezers,
bedoeld. Hier moet blijkbaar iets overwonnen worden, er wordt geslikt voordat er
gesproken wordt. Er is te vaak nadruk gelegd op de directe invloed van Forum op
sommige na-oorlogse schrijvers; de indirecte is vaak beslissender. Zonder Du Perron
zou Gomperts niet zo schril over Multatuli geschreven hebben.
Maar hier ben ik weer weinig feitelijk. Blijkbaar zit ik al weer een generatie
verderop dan Gomperts. Want, al zou ik alles en nog wat dat tegen Multatuli pleit
kunnen toegeven (het zou altijd minder zijn dan Gomperts aan argumenten vóór hem
weet op te sommen), ik hoef hem maar te lezen enzovoort.
Er is nog een vast weerkerende stem in het koor van de anti-Multatulianen: de Indische
specialist. Vroeger waren dat de ergste (De Kock!), maar dat is inmiddels blijkbaar
veranderd. Men kan nu met hen discussiëren.
De nieuwe versie heet in dit geval R. Nieuwenhuys. In zijn Stoa Tussen twee
vaderlanden heeft hij onder meer ‘de zaak van Lebak’ besproken, en zijn conclusie
is weliswaar ongunstig voor Multatuli, maar vertoont niet meer dat rabiate karakter
dat de vroegere specialisten onleesbaar maakte. Ondertussen maakt dat zijn stuk niet
minder een variatie op het oude thema: Multatuli was een slecht ambtenaar.
De kern van Nieuwenhuys' betoog is: Multatuli is niet met zijn meerderen in
conflict gekomen omdat zij te laf of te onbekwaam waren om hem het gelijk te geven
dat hem toekwam, maar omdat hij zelf ernstige beleidsfouten begaan heeft. Fouten
niet in de eerste plaats tegenover het nederlandse gezag, maar vooral tegenover de
regent. Zijn tegenspelers kenden het land beter dan hij, en wisten dat de adat het
geschreven recht nu eenmaal doorkruist, en dat een wijs bewind de rekbaarheid moest
erkennen van geschreven wetten als de adat met zijn sacrale karakter in het geding
kwam. Een man als Brest van Kempen zag dit
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alles heel juist en is herhaaldelijk opgetreden tegen misstanden, als dat mogelijk was;
en Duymaer van Twist kòn de regent niet behandelen zoals Multatuli dat wilde omdat
dan ‘de samenleving in zijn grondvesten geschokt (zou) zijn geweest’. (Nieuwenhuys
wil de heren wel wat erg wit wassen om de vlekken op Multatuli duidelijker uit te
doen komen: dat ontslag van de penembahan van Pamekasan, door Brest
bewerkstelligd en door Van Twist uitgevoerd, deed dat de grondvesten niet schokken?
En waarom dan niet?)
Goed, het betoog van Nieuwenhuys heeft wat forse accenten, maar de Multatulianen
hebben het gelijk van hun held zo langzamerhand al evenzeer buiten discussie gesteld
als hun tegenstanders. Nieuwenhuys geeft tenminste een gearticuleerde verdediging
van Multatuli's tegenspelers, en de andere partij moet daar met evenveel argumenten
op antwoorden.
In de detailfeiten zal Nieuwenhuys zeker wel gelijk hebben. Bij zijn interpretatie
ervan gaat hij echter uit van een merkwaardige denkfout: dat in een conflict het gelijk
van de ene partij in dezelfde termen omschreven moet kunnen worden als dat van
de andere. Daarmee wordt iedere tragiek ontkend. Het gaat er immers niet om of de
GG en de resident binnen de bestaande verhoudingen gelijk hadden toen zij Douwes
Dekker niet zijn zin gaven. Dat is weer het kinderachtige argument tegen de slechte
ambtenaar. Het gaat er om dat er tegenover dàt gelijk een ander gelijk stond. Het is
een kwestie van temperament, welk van de twee gelijken men wil laten overwegen.
Dat Nieuwenhuys Brest van Kempen en Duymaer van Twist wil verdedigen tegen
onjuiste aantijgingen, het siert hem. Maar daarmee is Multatuli's gelijk nog niet
verdwenen. Nieuwenhuys bedrijft wat de Engelsen ‘Whig-history’ noemen. Wat
betreft zijn ideeën over het koloniaal bewind heeft Multatuli in eerste ronde zijn zin
niet gekregen. Vóór alles zou men nu alle standpunten die Douwes Dekker op dit
punt verkondigd heeft, in hun samenhang moeten onderzoeken. Vreemd genoeg is
dat, bij alle bekvechterij, nooit systematisch gedaan.
Wanneer dat gebeurt (er is materiaal genoeg), zal onmiddellijk blijken, dat het
onjuist is, Multatuli's aspiraties af te doen als ‘napoleontisch’. Net als bij Napoleon
zelf, méér nog dan bij de echte keizer, gingen de denkbeelden van deze ‘idéologue’
die alleen maar keizer wilde zijn, terug tot een vroeger stadium van de Europese
cultuur: de franse 18de eeuw. Het is zonderling dat steeds weer Multatuli's litteraire
verwantschap (als moralist) met figuren als Diderot en Rousseau gereleveerd wordt,
maar dat zijn denkbeelden over staat en maatschappij daar zorgvuldig van
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gescheiden gehouden worden.
Multatuli was heel goed op de hoogte van het bestaan en de werking van de adat.
Nieuwenhuys maakt hem op dat punt veel te onschuldig, getuide de schets van de
bestuurssituatie in Max Havelaar. Maar gelijk heeft Nieuwenhuys weer als hij
constateert dat Multatuli als ambtenaar èn als schrijver, zich van die adat minder
aantrok dan zijn tegenstanders. Iets anders valt niet te verwachten van de man wiens
ideeën over koloniale politiek men het volledigst kan samenvatten met de term
‘verlicht despotisme’. Zijn bewondering voor Daendels uit hij zo (Max Havelaar):
‘men staat verbaasd over de geestkracht van den man die, ondanks alle bezwaren
welke zyn benyders en tegenstanders in 't moederland hem in de weg legden, den
onwil der bevolking en de ontevredenheid der hoofden durfde trotsen, om iets tot
stand te brengen’. Een standpunt dat despotisch genoeg is. Het verlichte in Multatuli's
visie zit in het einddoel: het dienen van de belangen van de inlander. Weer in de
termen van Multatuli zelf, en over zijn zelfprojectie Havelaar ditmaal: ‘geheel alleen
desnoods zou hy recht doen, met of zonder hulp van anderen dan, ja, tegen allen, al
ware 't ook tegen henzelf die behoefte hadden aan dat recht!’ (curs. van mij)
Natuurlijk heeft Nieuwenhuys ook gelijk als hij bestrijdt dat Multatuli een voorloper
van de indonesische revolutie en van de democratie in de koloniën zou zijn geweest.
Niet meer was hij dat dan een Karel IV en een Struensee het in Europa waren, dat
wil zeggen wel en niet. De revolutie van boven af, die de verlichte despoot Douwes
Dekker voorstond, is zowel de tegenpool als de generator van de revolutie van onder
op. Het conflict tussen Multatuli en zijn tegenstanders zien als een strijd om
democratische principes is nonsensicaal: men komt er even weinig ver mee als met
het welles-nietes van de vraag ‘wie gelijk had’. Alles wat Multatuli heeft geschreven
over het stelsel der cultures en de vrije arbeid, is er om te bewijzen dat hij zowel
ondemocratisch dacht (net als zijn tegenstanders), als de belangen van ‘het volk’,
dat is de inlander, voortdurend liet prevaleren. Het is een soort aufgeklärte revolutie
die hij van Duymaer van Twist had verwacht en meende te mogen verwachten. Het
cultuurstelsel hoefde daarvoor niet afgeschaft te worden.
Maar zoiets willen, daar, en op dat moment? dan was hij toch een gek! Minder
dan het kan lijken. Er is een aardig en lang niet onvruchtbaar spel dat het
tegenovergestelde genoemd mag worden van de Whig-history: het stellen van het
‘if-problem’. Gesteld dat Multatuli een kans had gekregen, en dat midden in de 19de
eeuw een koloniaal bewind zou
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zijn uitgeprobeerd dat te vergelijken zou zijn geweest met dat van de verlichte
despoten in het 18de eeuwse Europa. Hoe zou het er dan nu voorgestaan hebben?
Zou men het Indonesië van Sukarno niet in verschillende opzichten verlicht despotisch
kunnen noemen, een vorm die de praktijk heeft afgedwongen op een idealisme dat
verder in de richting van de democratie had gewild?
Wie dit soort overwegingen te zweverig vindt, omdat Multatuli in werkelijkheid
dan toch maar niets van die fraaie koloniale Aufklärung heeft kunnen doorduwen,
die mag zich misschien toch wel afvragen, of politiek alleen maar het winnen van
het spel is. Zou men het niet een opwindend feit kunnen noemen, dat een obscure
nederlandse ambtenaar een zo ongewone visie op het koloniale vraagstuk had en
daar praktisch vorm aan heeft proberen te geven, en toen dat niet lukte de eerste
koloniale roman van wereldformaat schreef? If-history lijkt mij in dit geval meer
relevant dan Whig-history.
Het blijft verbazingwekkend dat Multatuli nog steeds geen andere reacties weet op
te wekken dan wrok bij iemand als Gomperts en of-of redeneringen bij de, overigens
veel redelijker, Nieuwenhuys. Mijn stuk is een verbaasd gezicht, meer niet.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Triest onderschrift
Laatst kreeg ik een folder in de bus waarin stond dat de verkoopleider van het Parool
zich het hoofd gebroken had om een adjektief te vinden dat dit dagblad het best
karakteriseerde. Uit de open wonde was het woord ‘artistiek’ gerold, meer als blijk
van oorspronkelijkheid dan van waarheidslievendheid, zou ik zeggen. Hoewel, welke
krant begint op pagina drie al met kunst? Tenslotte is daar Kronkel aan het woord,
en dat is kunst. Soms ook gaat het óver kunst, en dan is het meer S. Carmiggelt die
aan het woord is. Zoals men weet heeft S. Carmiggelt zich voor de bakfiets met
rotaprenten van Aat Veldhoen laten spannen, en daar is niets tegen. Om misverstanden
te vermijden: dat rotaprentenplan lijkt me een mooi initiatief dat een eerlijke kans
verdient. Ik hoop ook dat de prenten van de buitenmuren naar de binnenmuren zullen
verhuizen en dat de justitie zich een beetje kalm houdt bij het beschermen van de
prikkelbaarheid van onze tere jeugd.
Carmiggelt publiceert nu op 12 oktober een brief die hij Lucebert heeft geschreven.
Hij meldt daarin dat hij iemand (een ‘kunstmakker’) gesproken heeft die tegen het
rotaprentenplan is, ‘en ik kreeg de indruk dat jij er ook geen waardering voor hebt.’
Langs telepatische weg waarschijnlijk, want waarop deze indruk gebaseerd is, wordt
verder niet onthuld. Hoe dan ook, hij eist van Lucebert een verklaring waarom deze
er tegen is. Waarom deze vraag juist aan het adres van Lucebert? ‘Omdat je in ons
land een begrip bent.’ Ik zou zeggen, deze omstandigheid pleit op zich zelf al tegen
het stellen van vragen, maar bovendien begrijp ik niet hoe een man die zelf gedurig
door zotten met de meest dwaze verzoeken en proposities wordt geteisterd het in zijn
hoofd haalt de privacy van een ‘kunstmakker’ te doorbreken.
Aansluitend houdt de briefschrijver een uiteenzetting dat wie zijn werk voor zeg
drieduizend in plaats van voor drie gulden verkoopt maar een beperkt publiek van
vnl. snobs, botterikken en handelaars bereikt, en niet de zeer zuivere broodbezorger;
de insinuatie is dat dit de dure Lucebert te denken moet geven.
Maar er is nog een speciale reden waarom de inquisitie zich tegen Lucebert keert.
Deze is immers enige tijd in Oost-Berlijn bij Brecht geweest, ‘een grote, getuigende
schrijver en bij schreef voor de massa’. De gedachtengang moet wel deze zijn, dat
wie met Brecht omgaat en diens werk bewondert zijn ideeën wel zal delen, en liefst
voor de overzichtelijkheid hééft te delen.
In dit verband spreekt Carmiggelt over ‘de (helaas) overleden communistische
schrijver Bert Brecht’, wat nogal zoetsappig klinkt uit de mond van de opgewonden
kommunistenjager uit die dagen van de hongaarse revolutie. Wat moet dit zinnetje
anders betekenen dan dat groot kunstenaarschap voor Carmiggelt het communist-zijn
verontschuldigt? De louche proffen zullen ervan ophoren: het kronkel-denken is even
genuanceerd als wat hun
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onder de hersenpan geschoven is. De bonbon van kunst-voor-het-volk is in een heel
smoezelig papiertje verpakt.
En dan de klap op de vuurpijl. ‘Ik ga morgen drie weken op reis en hoop van harte,
bij thuiskomst, een antwoord van je te vinden. Mocht het niet zo zijn, dan zet ik deze
brief in z'n eentje in de krant, met het trieste onderschrift, dat hij niet meer opleverde
dan het zwijgen dat ons allen beschoren zal zijn. Mijn hartelijke groeten.’
En dan volgt het trieste onderschrift: ‘Ik heb geen antwoord ontvangen.’
Parafrase: Je krijgt drie weken de tijd en ik hoop van harte voor jou dat je verstandig
bent en antwoord geeft, want anders sta je voor elite-aap in de krant, een artistieke
krant nog wel.
Dit jolige schrijven vormt een samenstel van intimidatie, denuntiatie,
verdachtmaking by acquaintance, de hele batterij van maccarthyistische truukjes. De
schijnheiligheid ligt er dik op. ‘De oorzaak van dit briefje is een brandend verlangen
te weten waarom je tegen hetgeen Veldhoen doet bent’. En wat is, mag ik vragen,
de oorzaak van de publikatie van dit briefje? Het is goed dat Lucebert niet gezwicht
is. Hij heeft wel wat beters te doen dan op aanmaning van willekeurige persmuskieten
openbare geloofsbelijdenissen af te leggen. Het maken van schilderijen van
drieduizend pop bijvoorbeeld. Trouwens, dat had Carmiggelt kunnen weten. In een
interview met Bibeb. (Vrij Nederland 8 aug. 1964) zegt Lucebert op een vraag waarom
hij op bepaalde in kranten vermelde onjuistheden niet heeft gereageerd: ‘Ik ben niet
iemand die direct reageert. Ik reageer met 'n omweg, met m'n werk.’
d'O.
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[Nummer 2]
Uren, dagen, jaar
Kees Fens
Uitgezonderd de eerste zin, die om enkele trekken aan het begin van een jongensboek
doet denken en om enkele andere redenen wat vreemd is, is de eerste alinea van De
avonden van Gerard Kornelis van het Reve karakteristiek voor het hele boek, in
zoverre die alinea opgebouwd is uit de drie elementen die het hoofdmateriaal vormen
voor de afzonderlijke hoofdstukken en door de onderlinge gelijkenis van die
hoofdstukken van de hele roman: beschrijving, monoloog (subs. dialoog) en droom:
‘Het was nog donker, toen in de vroege morgen van de tweeëntwintigste december
1946 in onze stad, op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66, de held
van deze geschiedenis, Frits van Egters, ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend
horloge, dat aan een spijker hing. “Kwart voor zes”, mompelde hij, “het is nog nacht.”
Hij wreef zich in het gezicht. “Wat een ellendige droom”, dacht hij. “Waar ging het
over?” Langzaam kon hij zich de inhoud te binnen brengen. Hij had gedroomd, dat
de huiskamer vol bezoek was. “Het wordt dit weekeind goed weer”, zei iemand. Op
hetzelfde ogenblik kwam een man met een bolhoed binnen. Niemand lette op hem
en hij werd door niemand begroet, maar Frits bekeek hem scherp. Opeens viel de
bezoeker met een zware bons op de grond.’
In de eerste zin wordt de hoofdpersoon geleidelijk in tijd en plaats benaderd. Er
heeft een duidelijke verbijzondering plaats, totdat de hoofdfiguur met voor- en
achternaam is genoemd. Opvallend is, dat een precisering aanwezig is die in de rest
van het boek ontbreekt. Er worden geen data meer genoemd en ‘Schilderskade’ is
de enige straatnaamvermelding in het boek (behalve de indirecte vermelding in het
woord ‘Middenwegwind’, door Frits' moeder gebruikt). Het hele boek door loopt
Frits langs naamloze straten, grachten en pleinen. Al bij de eerste grote wandeling
in het eerste hoofdstuk ziet men de voor De avonden
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kenmerkende wijze van routebeschrijving: ‘Hij sloeg bij de rivier links af en ging
over de granieten oeverrand lopen. Hij liep een brug met dikke stenen balustrades
over, volgde de andere oever, passeerde een brede, drukke straat en sloeg tenslotte
de straat langs een gracht in, aan welks begin pakhuizen stonden.’ De positie van de
beschrijver is hier gewijzigd: in de eerste zin een verteller, die overziet en meer weet,
is hij nu een registrator. Na de vermelding van de vertrouwde ‘onze stad’ is die stad
meteen verlaten voor de verzameling anonieme straten en grachten, waarlangs Frits
van Egters zich van huis naar huis spoedt. De straten zijn slechts verbindingswegen
tussen de huizen waarbinnen zich het hoofdgebeuren afspeelt; zij zijn dus ook
verbindingslijnen tussen de verschillende gebeurtenissen in het verhaal. De
naamloosheid van de straten enz. suggereert bovendien heel sterk het gebrek aan
binding tussen Van Egters en de stad. De rudimentaire beschrijving van de stad staat
in sterke tegenstelling tot de vaak minutieuze beschrijving van het binnenhuis, waartoe
dadelijk na de panoramische eerste zin wordt overgegaan: ‘Hij keek op zijn
lichtgevend horloge, dat aan een spijker hing.’ De beschrijvingen van de binnenruimte
zijn opgedeeld in detailnoteringen, zoals in de beschrijving van het tijdsverloop de
klok soms van minuut naar minuut verspringt. Het effect is tegengesteld: de
gedetailleerde beschrijvingen van de ruimte suggereren een benauwdheid, een gebrek
aan ruimte; de nauwkeurige beschrijving van het tijdsverloop suggereert een teveel
aan tijd. De huispendule loopt heel langzaam. Beide beschrijvingen samen resulteren
in de suggestie dat de hoofdpersoon binnen de beschreven ruimte met zijn tijd geen
raad weet.
Van de tien hoofdstukken van De avonden zijn het eerste en het laatste de
merkwaardigste. Is de eerste alinea van het eerste hoofdstuk een hoofdstukje in het
klein, de eerste twee bladzijden geven in micro-vorm wat in de rest van het hoofdstuk
in macro-vorm aanwezig is: de droom wordt verder gedroomd in drie heel kleine
perioden, met na elk onderdeel een nauwkeurige, op de minuut af precieze vaststelling
van de tijd. Om vijf over half acht staat de hoofdfiguur op en dan volgt een verslag
van de dag - een zondag - in grotere perioden met opnieuw aan het slot van elke
‘afdeling’ de vaststelling van het uur van de dag. Het boek bloeit als het ware
langzaam open: van minuut naar uur naar de, tweede, dag. In de volgende
hoofdstukken verloopt de beschrijving minder chronometrisch.
Bekijkt men het eerste hoofdstuk nauwkeurig, dan ziet men dat daarin nagenoeg
alle elementen aanwezig zijn van de volgende acht, - het
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tiende staat om meer redenen apart. Laat ik maar blijven uitgaan van de eerste alinea,
die kiemcel van het hele hoofdstuk. Tekenend voor de hele wijze van beschrijven in
het boek - een uiterste precizie bij gedetailleerde beschrijvingen, die de leefruimte
van Van Egters uiterst beperkt maakt - is het zinnetje ‘Hij keek op zijn lichtgevend
horloge, dat aan een spijker hing.’ Op de beschrijving, die ook gegeven kan worden
in een vaststelling door Van Egters, volgt de zin ‘Kwart voor zes’, mompelde hij,
‘het is nog nacht.’ De eerste monoloog uit de talrijke uit het boek. Kan het eerste
deeltje van deze monoloog nog het karakter hebben van hardop denken, de toevoeging
in het tweede deeltje is in elk geval anders van aard: het is het uitspreken van iets
dat men normaal tegenover derden bevestigt. Die ongewone wijze van hardop spreken
blijkt nog duidelijker in de derde monoloog op de eerste bladzijde: ‘Ik ben al
uitgeslapen’, zei hij bij zichzelf, ‘daarom word ik zo vroeg wakker. Ik heb nog een
flink uur.’ Deze mededeling veronderstelt in haar geheel een derde. Het hardop
spreken komt in verschillende varianten voor. Op de derde bladzijde staan twee
verschillende voorbeelden: ‘Een heerlijke, verkwikkende ochtendwandeling’,
mompelde hij.’ Een aantal regels verder: ‘Het is uitstekend smorgens heel vroeg te
wandelen’, zei hij bij zichzelf. ‘Men is buiten geweest, voelt zich fris en krijgt een
goed humeur. Dit wordt geen bedorven en verprutste zondag.’ Gedachten worden
vaak op gelijke wijze verwoord. Wat in beide citaten opvalt, is het deftige, wat
plechtige en formele woordgebruik; met name dat uit het tweede citaat zou in een
toespraak niet misstaan. Van Egters drukt zich vaak uit in de officiële taal van anderen
of in aan geijkte formules of gemeenplaatsen ontleende taal. Opvallend is het gebruik
van het onpersoonlijke ‘men’, soms afgewisseld door het eveneens onpersoonlijke
‘we’; ‘ik’ is zeldzaam. Het hardop spreken komt in verschillende functies voor.
Allereerst begeleidt de hoofdfiguur er vaak eigen handelingen mee; het is als het
ware een spreken naast de handeling. Uit het begin van het tweede hoofdstuk citeer
ik: ‘‘Een blauw overhemd staat goed bij dit pak’, zei hij, zijn das strikkend voor de
spiegel. ‘we mogen ons uiterlijk niet verwaarlozen’. Het eerste deel van dit
monoloogje kan een begeleiding van de handeling genoemd worden; het tweede deel
is voor een dubbele uitleg vatbaar; het kan zijn een zelfaansporing, een vaak
voorkomende vorm van de monoloog; het kan ook zijn een algemene conclusie uit
het voorgaande, een uit het gebeuren en het gezegde samen gedistilleerde
levenswijsheid. In het eerste geval is ‘we’ op meer persoonlijke wijze gebruikt dan
in het tweede, waarin het voor ‘men’ staat.
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Evenals de aansporing komt de meestal goedkope levenswijsheid in de monologen
veel voor. ‘Het is uitstekend smorgens heel vroeg te wandelen’, is een voorbeeld van
die derde categorie.
Niet zonder reden noemde ik de geformuleerde levenswijsheden goedkoop; de
mededelingen in de monologen gedaan zijn doorgaans ook vanzelfsprekend en
daardoor vaak overbodig. Dat geeft samen met het formele woordgebruik en de
afwezigheid van derden - terwijl de mededelingen vaak naar de vorm gericht zijn aan de monologen een zeer komisch karakter. Men kan beter zeggen: tragi-komisch,
want de monologen accentueren voortdurend de eenzaamheid van de hoofdfiguur.
Voor de lezer accentueren ze die, voor Van Egters zelf hebben de monologen duidelijk
de functie de stilte te overmeesteren en het alleenzijn op te heffen. Daartoe schept
hij zichzelf een dubbelheid, gevolg van een splitsing tussen persoon en spreker; de
laatste spreekt een rol voor de eerste, gaat in de voortdurende stilte voor hem uit.
Wàt hij zegt is niet zo belangrijk; àls er maar iets gezegd wordt. Ziet men de talrijke
monologen als gericht tot afwezige derden, als een poging tot gesprek, tot een ‘praten
tegen’, dan krijgt de grote monoloog tot God, waarmee het boek besloten wordt,
monoloog die vanuit een werkelijk dieptepunt gehouden wordt, niet zo'n onverwacht
karakter, ook niet naar de woordkeus en naar de bijbelse toon, want die zijn in kleine
gedachten en kleine monologen op vele plaatsen in het boek aanwezig, - een van die
herhalingen die de vele losse onderdelen van het romanverhaal hecht samenbinden.
Al op de vijfde bladzijde van het eerste hoofdstuk kan men lezen - Van Egters heeft
juist zijn moeder genadeloos bekeken - ‘Help ons’, dacht hij, ‘de stem is te luid; waar
is uitkomst?’
De aan dit nog ongerichte gebed voorafgaande beschrijving van de moeder luidt:
‘Hij bekeek haar, het schrale gezicht, de grijze haren, de lichte beharing om mond
en kin en de steeds bewegende armen.’ De vader is al eerder voorgesteld en niet
minder op details bekeken: ‘Hij bekeek de nek en voelde woede in zich opstijgen.
‘Zeven wratten’, zei hij bij zichzelf, ‘waarom heeft hij die nooit weg laten nemen?
Waarom althans niet die dingen weg?’ (De wratten van de vader komen verder niet
meer ter sprake. Welk een obsessie ze voor Van Egters zijn, blijkt uit een passage
uit het zesde hoofdstuk, waar hij na een zelf-schouwing wratten erger acht dan
knobbeltjes op het kale hoofd en voor ‘wrat’ een definitie vindt die geen vondst maar
het product van nadenken geweest moet zijn. Ik citeer de definitie, - ze komt straks
in ander verband ter sprake: ‘Een wrat is een vlezige, volkomen ongegronde
uitgroeiing, die
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zich bij voorkeur op hals, wang of kin voordoet, en een sterke ontsiering teweeg
brengt.’
In de passage waarin de vaderfiguur wordt gepresenteerd, staat ook de eerste
eet-scène, ingeleid door ‘Ik moet opletten’, dacht hij, ‘ik moet scherp toezien’,
aansporingen die niet alleen een uitdrukking zijn van zelfkwelling, maar bovendien
hier in de eerste bladzijden van het boek het effect hebben dat er een stukje
voorgeschiedenis gecreëerd wordt niet ongelijk aan het nu verhaalde: een al bekend
gebeuren gaat weer plaats hebben. De gesuggereerde repetitie maakt het gebeuren
nog meer afstotelijk. De zelfaansporing, een vorm van zichzelf innerlijk toespreken,
heeft ook het karakter van zichzelf tot getuige roepen, een noodzakelijk karakter bij
gebrek aan een derde die tot getuige geroepen kan worden bij de kauw- en
slurpgewoonten van vader en moeder. Van Egters is de enige toeschouwer bij dit
voorturend terugkerend toneeltje. Het woord ‘toeschouwer’ wordt niet alleen door
het toneelmatig karakter van de passage ingegeven, maar bovendien door de hele
situatie van Van Egters thuis: hij staat één tegenover twee en een mogelijkheid tot
toenadering is er niet. Het leven van de vader en moeder speelt zich voor zijn scherp
toeziende ogen af. Hij kan er alleen woordeloos of mompelend commentaar bij geven.
Dat gebrek aan een medegetuige bij het gadeslaan van vader en moeder is het gehele
boek door merkbaar. En ook daardoor krijgt de slotmonoloog waarin de Alziende
tot getuige van de vervallen vader en moeder wordt opgeroepen, geen onverwacht
karakter.
Nu kan niet gezegd worden, dat Frits van Egters zijn rol van toeschouwer gezocht
heeft; hij is hem als het ware opgedrongen, want de houding van zijn ouders tegenover
hem maakt een uiterst neutrale indruk, waardoor men van de familie Van Egters niet
het beeld krijgt van een gezin, maar van een ouder echtpaar met een inwonende
jongeman. De ouders vertrekken zo maar, of zijn zo maar weg; Frits wordt geacht
voor zichzelf te zorgen. Zelfs op eerste kerstdag vertrekken zij 's morgens haastig.
Typerend is, lijkt mij, een passage als de volgende uit het begin van het eerste
hoofdstuk: ‘Zullen we nu wat eten?’, vroeg zijn moeder, ‘zal ik thee of koffie maken?’
‘Het is mij gelijk’, zei zijn vader. (...) ‘Wat willen jullie?’ vroeg ze opnieuw, ‘thee
of koffie? Er is nog koffie trouwens.’ ‘Thee, geef mij maar thee’, zei Frits. ‘Koffie’,
zei zijn vader bijna op hetzelfde ogenblik. ‘Ik zal maar koffie maken, goed Frits?’
besloot ze, ‘jij drinkt het wel mee, niet?’ ‘Geef mij maar koffie met heet water, zonder
melk’, zei Frits. ‘Nee’, zei ze, ‘zwarte koffie geef ik niet.’
Kort voor dit scènetje zijn de ouders teruggekeerd van een wandeling.
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Van Egters is enige tijd alleen in huis geweest. In die tijd heeft hij zijn eerste
ontmoeting met zijn spiegelbeeld; er zullen er nog vele in het boek volgen. Er heeft
een nauwkeurige inspectie plaats, als volgt eindigend: ‘Bij daglicht’, zei hij zacht.
Toen hij opnieuw volledig zijn hoofd had bekeken, kamde hij zijn haar en stak het
licht weer aan. ‘We moeten zien, hoe de uitwerking van daglicht met een gloeilamp
samen is’, zei hij bij zichzelf. ‘Het heeft iets van een koolraap’, zei hij hardop, ‘maar
er valt scherpzinnigheid aan te wijzen.’ Van karakter verschillen deze brokjes
monoloog in niets van de al geciteerde. Men kan alleen zeggen: hun werking is hier
maximaal; hier geen suggestie van dubbelheid, maar een werkelijke verdubbeling:
beeld spreekt tegen spiegelbeeld en het eerste neemt het laatste scherp op. Ik geloof,
dat de schouwtoneeltjes eensdeels te verklaren zijn uit een behoefte aan gezelschap
en dialoog. Bij gebrek aan gezelschap speelt of beter gezegd: krijgt het spiegelbeeld
de rol van de ander. Er is nog een tweede verklaring, die ik in ander verband nog ter
sprake zal brengen: de spiegelscènes zijn een werkelijke inspectie: het bij anderen
geconstateerde verval stimuleert tot een onderzoek naar de eventuele voortgang van
het proces bij zichzelf.
Om twaalf minuten over vier van de eerste dag komt Van Egters' broer Joop op
bezoek, een der zeer weinigen die het pand Schilderskade 66 betreedt. Ingrijpend is
het bezoek direct niet: hij komt niet eten (uitbreiding van het eet-gezelschap en Van
Egters’ reacties dan op eet- en slurpgewoonten hadden boeiende passages op kunnen
leveren. Frits blijft echter het hele boek door de enige getuige bij het tafelgebeuren).
De begroeting tussen de twee broers gebeurt als volgt: ‘‘Wel, wel, meneer Van
Egters’, zei hij, ‘hoe gaat het u?’ ‘Dank u meneer Van Egters’, antwoordde Frits, ‘en
u?’ Afgezien van de gesprekken met de ouders, is dit het eerste stukje dialoog van
de roman. Een dergelijke begroeting kan een bepaalde verstandhouding als ondergrond
hebben: elkaar kennend en elkaar begrijpend, weet men zich aan elkaar gewaagd;
men kijkt op gelijke wijze tegen elkaar aan en de ironie is uiting van vriendschap.
Frits repliceert snel op de juiste wijze, hetgeen suggereert, dat het spel allang gespeeld
wordt: hij is rolvast. Zet men nu naast dit dialoogje andere dialogen uit het boek, dan
valt een gelijke opzet en eenzelfde taalgebruik vast te stellen, taalgebruik dat in
formaliteit in niets verschilt van dat van de monologen. Van nagenoeg alle dialogen
blijkt hoofdkenmerk hun toneelmatig karakter met een steeds gelijke rolverdeling,
waarbij komt als gevolg van de gecreëerde situatie een formeel, plechtig
woordgebruik, dat evenals bij de monologen komisch
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werkt. Bij bijna alle dialogen valt de afwezigheid van persoonlijk taalgebruik op,
tenzij men het onpersoonlijke persoonlijk, dat wil zeggen voor de personen in kwestie
karakteristiek wil noemen. Dat laatste blijkt ook het geval. In de avond van de eerste
dag brengt Frits een bezoek aan Louis Spanjaard. Het gesprek komt pas goed op
gang als Louis niet zijn bezigheden klaar is. Het zet als volgt in, - ik zou bijna willen
zeggen: het spreekuur begint: ‘Opeens hoorde hij ritselen van papier. Louis was
gereedgekomen, draaide zijn stoel naar hem en zei: ‘Juist, meneer Egters.’ ‘Sta me
toe, naar de staat van uw gezondheid te informeren’, zei Frits. ‘Als anders’,
antwoordde Louis, ‘als anders.’ ‘Het is nu wel bewezen’, zei Frits, ‘dat je niet in een
gezond vel steekt. Kennelijk een familie met veel bloedziekten. Beschrijf, als je wilt,
nog even de symptomen.’ ‘Hoe kan ik deze dingen zeggen?’, dacht hij, ‘waarom zijn
ze niet tegen te houden?’ ‘Die zijn bekend’, zei Louis. ‘Houdt de hoofdpijn wel eens
op?’ vroeg Frits. ‘Dat niet’, zei Louis, ‘het spijt me, dat ik u op dit punt moet
teleurstellen.’ ‘Zodra je werkt, of leest, of schrijft, komt het met alle kracht opzetten,
niet?’ vroeg Frits. ‘Nu ook?’ ‘Zeker, nu ook’, zei Louis. ‘Dus je gaat wel te gronde,
het gaat wel gestaag bergaf?’ vroeg Frits, ‘en geduldig wacht je je einde af?’
Vele der dialogen met de vrienden gevoerd hebben een gelijksoortig karakter. Ze
verlopen grof genomen als volgt: informatie naar de gezondheid; dat gaat over in
het constateren van lichamelijke kwalen en verval, waarbij de meest onschuldige en
door zijn frequentie ook meest humoristische vorm het vaststellen van meer of minder
gevorderde processen van kaalheid is. Dat constateren van lichamelijk verval kan
vaststellenderwijs gebeuren maar ook in vragende vorm, waarbij de vraag echter een
dusdanig dwingend karakter heeft, dat het bevestigend antwoord bijna afgeperst
wordt. De vragen krijgen het karakter van een verhoor door een weinig barmhartige
rechter. De informatie naar en vaststelling van lichamelijk verval bij de
gesprekspartner kan overgaan in algemeen medische beschouwingen, zelden
opbeurend van karakter, waarbij Van Egters nu en dan spreekt in de taal van een
medische encyclopedie (de boven geciteerde definitie van een wrat past daar helemaal
in). De algemeen medische verhandelingen kunnen overgaan in gruwelvertellingen
over ziekten en afwijkingen.
Ik wijs nog even op het zinnetje ‘Hoe kan ik deze dingen zeggen’, dacht hij,
‘waarom zijn ze niet tegen te houden?’ Een gelijke uiting van zelf-bezinning, die
niet vrij is van schuldgevoelens, staat in het gesprek met de broer Joop in het begin
van het eerste hoofdstuk. De constateringen
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en vragen blijken echter niet tegen te houden; de hoofdfiguur wordt ertoe gedwongen,
dwang die alleen maar hieruit verklaard kan worden - de frequentie van de medische
gesprekken bewijst hetzelfde - dat Van Egters gefascineerd is door het lichamelijk
verval. Die fascinering wordt veroorzaakt door het dagelijks thuis aanschouwde
verval van de ouders, - elk van hen genoteerd lichamelijk detail is een vervalproduct.
Er is een - luchtig geuite gekweldheid door levensverval en dood. De aandrang
waarmee de medische vragen gesteld worden is, dunkt mij een duidelijke poging de
eigen gekweldheid op anderen over te brengen. Van Egters wil lotgenoten kweken,
hoewel zijn dwingende constateringen en dringende vragen ook nog een ander doel
beogen. Uit het bovengeciteerde gesprek met Louis Spanjaard blijkt, dat Van Egters
hardnekkig poogt de ander een ziekte aan te praten en dat in een schijn van
objectiviteit: de arts die een diagnose stelt. Het vaststellen van het lichamelijk verval
bij anderen heeft evenwel voor Van Egters en voor de lezer een benadrukking van
de eigen gezondheid als gevolg, benadrukking die Van Egters nodig heeft om zijn
angst voor ziekte en dood de baas te blijven. De lichaamsschouwingen zijn als het
ware de medische proef op de som van bij anderen vastgestelde kwalen.
Naast de dialogen met de vrienden zijn er de gespreken met de ouders. Het woord
‘gesprek’ is eigenlijk al te idealistisch, want samen spreken dat verder gaat dan de
uitwisseling van noodzakelijke gegevens heeft niet plaats. De vader is een volkomen
zwijgende figuur; hij is trouwens lichtelijk doof, hetgeen symbolisch kan heten voor
het gebrek aan verhouding tussen hem en zijn zoon. Zijn doofheid krijgt een
gesimuleerd karakter, want de vader is ook overgevoelig voor alle lawaai, zelfs
geruis: de radio is het komieke twistpunt tussen vader en zoon. De vader hoort alles,
maar luisteren wil hij niet. Anders ligt de verhouding met de moeder; er wordt
gesproken, maar tot in het laatste hoofdstuk blijft een persoonlijk gesprek uit. Men
ontkomt niet aan de indruk dat Van Egters niet tot haar kàn spreken. In het begin
van het vijfde hoofdstuk staat de volgende alinea:
‘Ze slikte, kuchte, zette haar bril af, veegde haar ogen uit en zette de bril weer op.
Daarna ruimde ze de tafel af en trok haar jas aan. “Staat die jas gek bij die muts?”,
vroeg ze. “God beware ons”, dacht Frits, “wat een combinatie.” “Een leuke,
eenvoudige dracht”, zei hij, “die bij je past. Stemmig en niet opzichtig.” Ze nam haar
leren hengseltas en liep de gang in. “Wanneer denk je terug te zijn?”, vroeg hij. “Dat
weet ik niet”, antwoordde ze hees, zonder om te kijken.’
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Ik vind de opmerking van Van Egters over de kleding van zijn moeder een der meest
humoristische passages van het hele boek: taal en situatie maken kortsluiting met
elkaar. Uit de hele beschrijving en Van Egters gedachtenreactie blijken zijn ware
gevoelens: een van groot medelijden. De taal voor de uiting daarvan kan hij niet over
zijn lippen krijgen; hij is niet bij machte zijn gevoelens te uiten en vlucht in de
onpersoonlijke, formele taal. In die taal wordt indirect wel veel over Van Egters
gezegd, over de sterke aanhankelijkheid aan zijn moeder bijvoorbeeld, over zijn
onvermogen zich direct te uiten, direct persoonlijk contact met mensen te krijgen.
Het onpersoonlijke is uit noodzaak Van Egters persoonlijke taal, in gesprekken met
de ouders, met de vrienden, hoewel er in gesprekken met deze laatsten nog een andere
reden is: de stilte te vullen en te overmeesteren. Zelfaansporingen als de volgende
uit het eerste hoofdstuk komen meermalen voor: ‘We moeten aan de praat blijven’,
dacht hij, ‘het gesprek mag niet meer stilstaan.’
Als éénmaal de muur tussen Van Egters en zijn moeder doorbroken is en Frits aan
het praten slaat - is het slothoofdstuk, na de ontdekking van de bessen-appel die
bessenwijn moest zijn (een soort omgekeerd Kana) - breekt het in formalismen en
gemeenplaatsen verdrongen sentiment in één keer door: ‘Moeder’, vroeg hij, van
achteren een hand op haar schouder leggend, ‘ben je verdrietig? Zullen we samen
huilen? Zullen we samen fijn zielig doen?’ Hij legde een ogenblik zijn gezicht tegen
haar arm. ‘Zullen we even medelijden hebben met onszelf?’, vroeg hij. Bij de laatste
twee woorden was zijn stem hees. ‘Die man zei -’, zei ze. ‘Nu weg, vluchten’, dacht
hij. ‘Voor het te laat is.’ Alle sentiment kan niet uitgesproken worden; enkele regels
verder wordt God tot getuige geroepen, een kleine prelude op de slotmonoloog, die
mede zijn oorzaak vindt in de onmacht ervaren in de ‘wijn-scène’.
De uit het eerste hoofdstuk gelichte verschijnselen waaraan hier enige aandacht is
besteed, komen, zonder wezenlijke varianten, in alle hoofdstukken voor. Van de drie
door mij genoemde hoofdbestanddelen van elk hoofdstuk - beschrijving, monoloog,
subs. dialoog en droom - is het laatste onbesproken gebleven. Ik zou mij niet graag
wagen aan een interpretatie van de dromen, - en pas uit de interpretatie kan de functie
van de dromen verklaard worden. Twee hoofdstukken - het zevende en het tiende eindigen ‘droomloos’. Het zal meer dan toevallig zijn dat het juist die hoofdstukken
zijn waarin Frits van Egters zich direct uitspreekt, aan het einde van het zevende
hoofdstuk in de dronkemans-
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monologen vol zelfbeschuldigingen met name wegens tekortschieten tegenover de
ouders (die helemaal aan het eind zelfs enigszins hymnisch verheerlijkt worden:
‘Weinigen waarderen jullie goedheid. Ik zie het. Mocht ik doen, alsof ik het niet zie,
dan is het maar schijn. Maar mocht je denken moeder...’ ‘Ja, muis’, zei ze. ‘Mocht
jullie denken, dat ik het niet zie’, ging hij door, ‘bedenk dan, dat God jullie ziet. Hij
ziet jullie. Hij ziet jullie rechtvaardigheid.’) en aan het einde van het slothoofdstuk,
waarin Van Egters alles rechtuit tot God spreekt. Het ontbreken van de droom juist
aan het slot van deze hoofdstukken leidt tot het vermoeden dat in de dromen veel
dat overdag niet uitgesproken kan worden of het feit dàt er niets uitgesproken kan
worden, in de droom gestalte krijgt. Een analyse van de dromen, die door een
ondeskundige als ik niet of nauwelijks zijn te verklaren in samenhang met de
gebeurtenissen die eraan voorafgaan, zou de juistheid of onjuistheid van dat
vermoeden kunnen bevestigen.
Ik stelde de gelijkheid van de afzonderlijke hoofdstukken. Ik kan De avonden niet
anders zien dan als een repeterende geschiedenis, repeterend in het groot van de
hoofdstukken en in het klein van de gelijke details, kleine en grote herhalingen die
een geleidelijk sterker wordende - sterker naarmate de herhalingen veelvuldiger
worden - werking op de lezer hebben. Extra benauwend of verkillend, als men wil,
werkt ook de keuze van de dagen: 22 december tot en met 31 december en een heel
korte tijd van de eerste januari. De graad van benauwing of verkilling hangt af van
de aard van de individuele lezer of wellicht beter gezegd: van de al of niet door
traditie gekweekte gevoelens en gedachten over de laatste week van het jaar. Toen
ik boven schreef, dat Van Egters' ouders hem zelfs op kerstmis alleen lieten, heb ik
van mijn eigen verhouding tot de dagen die als tijd van handeling voor De avonden
zijn gekozen, al genoeg gezegd. Bij mij wordt de ontegenzeggelijke troosteloosheid
van het verhaal groter door het contrast tussen mijn voor mijn part traditioneel beeld
van de laatste week van het jaar en de gestalte die die week in de roman heeft. Maar
onafhankelijk van de instelling van de lezer is de keuze van juist de laatste week van
het jaar als tijd van handeling voor juist deze roman zeer gelukkig te noemen. De
dagen van het boek vormen een aflopende reeks: het jaar is op weg naar het einde.
Dat afstervende jaar is een ideaal tijdsdecor voor een roman waarvan bijna alle figuren
verschijnselen van verval vertonen, verval bovendien dat naar de constateringen van
Van Egters, steeds verder voortgaat (de kaalheid neemt steeds iets toe).
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De gekozen tijd van handeling is ook nog om een andere reden belangwekkend.
Boven stelde ik, dat, op het tiende na, alle hoofdstukken in hoofdpunten aan elkaar
gelijk zijn. Elke dag wordt in de avond het punt bereikt dat Van Egters de deur
uitmoet, om - vergeefs - buiten de deur te zoeken wat thuis niet te vinden is: hij gaat
in feite op andere plaatsen zijn rol van getuige of openbaar aanklager voortzetten.
Op oudejaarsavond is hij thuis. Pas na middernacht, in de eerste minuten van het
nieuwe jaar, wordt hij weer het huis uitgedreven na een thuis-verblijf, dat na de scène
met de appel-bessen het zwaarste van het boek is. Wat dus anders in de vroege
avonduren plaats heeft - het op bezoek gaan bij de vrienden - gebeurt nu aan het
einde van de laatste avond. Door de onderlinge gelijkvormigheid nu van de
voorgaande hoofdstukken en door de lengte van het laatste thuisverblijf en het pas
naar buiten komen na middernacht wordt er een heel bijzondere vorm van eenheid
bereikt: de tien dagen samen krijgen de gestalte van één grote dag, die op de 31ste
december om twaalf uur afloopt. Op dat uur begint de laatste ‘avond’, verschillend
van alle voorgaande, want op geen van de vaste adressen wordt opengedaan. De
vluchtplaatsen zijn gesloten. Op de grens van het oude en nieuwe jaar komt Van
Egters in een niemandsland; hij is alleen, met geen enkel klankbord rond zich. De
beschreven periode van tien dagen heeft haar dieptepunt bereikt, vanwaaruit dan enige mogelijkheid zou ik willen zeggen - tot het hoogste punt, God, gesproken
wordt, en dat direct, in een vrije taal, des te vrijer aandoend na de door gebrek aan
communicatie gespannen taal van de voorgaande bladzijden. In die gebedsmonoloog,
waarin alles over de vader en moeder wordt uitgesproken dat tot dan verzwegen
moest worden, verdwijnt het blok van de laatste tien dagen geheel; het zojuist
geëindigde jaar, waarvan de balans in de laatste tien dagen ervan is opgemaakt, is
definitief afgesloten. Met het nieuwe jaar begint een nieuw leven. De roman besluit
dan ook met de meest vitale passages van het boek: ‘Ik leef’, fluisterde hij, ‘ik adem.
En ik beweeg. Ik adem, ik beweeg, dus ik leef. Wat kan er nog gebeuren? Er kunnen
rampen komen, pijnen, verschrikkingen. Maar ik leef. Ik kan opgesloten zijn, of door
gruwelijke ziekten worden bezocht. Maar steeds adem ik, en beweeg ik. En ik leef.’
En het boek besluit droomloos: ‘Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap.’ Uren,
dagen en een jaar gingen voorbij. Wat ik boven schreef over het eerste hoofdstuk,
dat het langzaam openbloeide van minuut naar uur, van uur naar dag, laat zich
uitbreiden: van dagen naar één gesloten periode en - door de keuze van die periode
- van tien dagen naar een heel jaar.
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Uit eten bij de kannibaal
J.J. Oversteegen
Naar aanleiding van W.F. Hermans,
Mandarijnen op zwavelzuur en Het sadistische universum
De laatste tijd doet zich in het Amsterdamse verkeer een nieuw verschijnsel voor:
de hulp-verkeersagent. Op de drukste kruispunten staat behalve de man die het
eigenlijke werk doet nog minstens één andere geuniformeerde. Die doet hetzelfde
als zijn baas, alleen gaat alles bij hem heftiger toe. Hij blaast harder op zijn fluitje,
en zwaait wilder met de armen om de verkeersstroom in de richting te krijgen waar
deze zich toch al in bewoog.
Zoiets is ook in de litteratuur aan de hand. Bijzonder druk is het op het kruispunt
waar Hermans het bord hanteert. Enkele opvallende figuren zijn daar ene Meyer
(Ratio) die met de megafoon werkt, en ene Houckaert (Podium) wiens gebaren zo
veel weg hebben van die van de man in het midden, dat men zich af mag vragen of
hij wel anders dan op papier bestaat.
De twee heersende standpunten over de essays van Hermans - vooral over de
polemische stukken - zijn: alles wat hij zegt is manna, en: alles wat hij schrijft is
onzin (subsidiair perfide leugen). Voor beide opinies moet men goed gek zijn.
Om te beginnen geloof ik niet dat Hermans liegt. Daar is hij veel te netjes voor
opgevoed. Wel draait hij de zaken naar zijn hand, als het moet bijvoorbeeld door van
zijn citaten een knippatroon te maken. Voor de rest is wat hij beweert altijd een
kwestie van opinie, en dus niet van ‘waar’ of ‘onwaar’. De feiten die hij er bij haalt
zijn gekozen om hun effect en ze zijn net zo vaak bijgevijld als bij de meeste andere
polemisten. Nou ja, een beetje meer.
Aangezien het meestal gaat om dingen die niet belangrijk zijn behalve
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voor de direct betrokkenen, zou niemand zich er erg over te hoeven opwinden. Maar
zonderling genoeg houdt niets in de polemieken van Hermans de recensenten zo
bezig als juist wat er niet erg toe doet, de kinderachtige discussies over tijdschriftfusies
bijvoorbeeld of het gezeur over de erfenis van Du Perron. Dergelijke dingen tellen
alleen maar mee voorzover ze laten zien hoe bezeten Hermans is van de litteratuur.
En al die manifeste onredelijkheden dan over schrijvers die hem niets anders gedaan
hebben dan er andere ideeën of een andere stijl op na houden? Maar dat is het juist!
‘Tout ce qui n'écrit pas comme vous vous gêne’, zegt Céline.
Wij worden in Nederland niet verwend met ongeremde uitlatingen van schrijvers
over wat de litteratuur en het schrijven voor hen betekent. Ook in interviews wordt
daar meestal om heen gelopen, en over het algemeen kan men zeggen: gelukkig maar.
Want dat zou zelden de moeite van het aanhoren waard zijn in het land waar zelfs
schrijvers hun eigen bezigheden niet anders kunnen zien dan als een landerige gooi
naar marginale faam. Het krijgen van een regerings-toelage is daar een minder
inspannend middel voor dan het schrijven van een boek.
Men zou dus zeggen, als in die schrale pot de grootste na-oorlogse schrijver...
Een ogenblik, lezer. Ik word afgeleid door een knaap die staat te gillen en
te springen en onder zijn oksel te krabben als een bosneger die niet op de
film wil. Ah, het is Max Nord, die er niets van snapt. Ik kan me best
voorstellen dat de zoëven genoemde Céline juist deze paroliebol uitkoos
voor de enige biografie die ooit door een beroemde buitenlander over een
Nederlandse auteur gepubliceerd werd (Gallimard 1960).
Onze grootste na-oorlogse schrijver dus, laat zich een foliant lang uit over de rol die
voor hem de litteratuur speelt. En wat gebeurt er? In etappes worden zijn stukken de
inzet van allerlei onzakelijke discussies. Natuurlijk, natuurlijk, het gaat bijna steeds
om dingen waar Hermans zelf over begonnen is, maar dat maakt ze toch niet minder
onnozel? Er staan toch andere, en belangrijkere dingen in de Mandarijnen? Wat de
lulligheden betreft zou men beide partijen, Hermans en zijn hulpagenten, en de
gebelgden, die meestal zelf weer de hulpagenten van een ander zijn, naar huis willen
sturen met het grapje over de chassidische rebbe die tegen de ene partij zegt: jij hebt
gelijk, en daarna tegen de andere: jij hebt gelijk. Als er dan iemand komt die
rekenschap vraagt van een zo laf optreden,

Merlyn. Jaargang 3

90
is niets zo eenvoudig als dat: jij hebt ook gelijk.
Mandarijnen op zwavelzuur staat vol onbillijkheden, en even vol met haarscherpe
notities over de Nederlandse letteren en over het schrijven. Het schijnt moeilijk te
zijn om beide dingen tegelijk te zien en toch geen schele hoofdpijn te krijgen. Ondanks
alle heftige reacties bij het uitkomen van de afzonderlijke brochures, vonden de
meeste recensenten het hele boek blijkbaar niet opmerkelijk genoeg voor een
behoorlijke bespreking. Het sadistische universum is er beter afgekomen, althans
kwantitatief en voor zover ik weet ook wat betreft de beoordeling. Het is duidelijk
dat menige bespreker schuldgevoelens had over het zwijgen dat hij bewaarde toen
de Groningse Dulle Griet donderde. En toch zijn de twee boeken verwant. Ze vullen
elkaar aan, omdat de aanleidingen verschillend zijn maar het standpunt gelijk. Met
dat standpunt zal ik mij bezig houden, en de aanleidingen zal ik even zijdelings
afdoen als zij verdienen (hetgeen lang niet altijd betekent: als quantité négligeable).
Eigenlijk zou ik er nog een paar essays bij kunnen halen die een soortgelijke
materie behandelen als vooral Het sadistische universum, namelijk dat over
onsympathieke romanfiguren (uit De Vlaamse Gids) en de Préambule van Paranoia,
maar dan is het eind helemaal niet meer in zicht.
Zelfs aan een bespreking van al de stukken uit de twee nieuwste boeken kan ik
niet beginnen. Het interesseert mij meer, te horen wat Hermans tegen de Nederlandse
litteratoren heeft in te brengen dan tegen de artsen, de paarden en de Engelse natie.
Het zijn vaak heel gekke stukken, die Hermans aan dit soort door hem verketterde
categorieën wijdt, maar zij boeien niet langer dan de lectuur duurt. Dat ligt een beetje
anders met een ander groep stukken, de aan novelles grenzende reportages, die ik
alleen maar buiten het betoog laat omdat zij gevallen op zich zelf zijn, waarvan het
belang als litterair werkstuk dat van de standpunten die er - hier en daar - in
uitgesproken worden overtreft. Ik zie niemand anders die zo achteloos ‘materiaal’
kan prijsgeven dat goed zou zijn voor een heel verhaal; in Op de Etna bijvoorbeeld,
De elevated en Achter borden Verboden toegang. Verstrooide lezers die denken dat
deze stukjes het vulsel vormen van een boek dat anders niet vol kwam, moeten maar
eens een avond uittrekken voor alleen de Kleine protokollen.
Vulsel staat er heel wat meer in de Mandarijnen. Van alles en nog wat dat in de
agressieve bijwagen van een tijdschrift wel op zijn plaats is, heeft Hermans blijkbaar
voor het nageslacht willen bewaren, tot en met een
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praatje over leraren Frans die geen Nederlands kennen. Het effect van die
verzamelwoede is vooral dat men nu, gemiddeld tien jaar verder dan het moment
van al dat slachten en uitbenen, vaak al niet meer begrijpt hoe de aanleiding ooit
voldoende geweest kan zijn voor een zo virtuoze vertoning. Daarmee zijn de stukken
nog niet veroordeeld. Een moment-opname van collegae als Gomperts, Morriën,
Van der Veen, is nog heel best te savoureren. Als ze niet bestaan hadden, zouden de
stukjes wel beschouwd niet veel minder leuk zijn. Maar de strapatsen van
redactieleden van Criterium, Podium, Libertinage? Daar moet je bij geweest zijn om
je er over op te winden, en dan nog.
In gesprekken heb ik gemerkt dat er heel wat mensen zijn die niets moeten hebben
van de uitvoering van de Mandarijnen. Daar scheiden zich de wegen van twee soorten
lezers blijkbaar al. Waar de een om moet lachen, dat vindt de ander een flauwe
hatelijkheid. Erg hatelijk is dit prentenboek bovendien niet. Ik geloof dat heel wat
lezers zich laten beïnvloeden door de rellerige sfeer om het boek heen.
Van dezelfde soort als die van de illustraties, is de humor van Hermans' stijl, maar
dan toegespitst. Zijn manier van formuleren en karakteriseren is ongehoord inventief
en alleen dat al bezorgt de tegenstanders een haast niet in te halen achterstand. Men
kan de voorkeur geven aan een minder met stijleffecten werkende polemist, maar de
kracht van die stijl ontkennen, hoe iemand dat kan is me een raadsel. Toch gebeurt
het herhaaldelijk. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met de afweer die exuberantie
bij ons vaak opwekt. De preutsheid van Nederlandse lezers kan zo ver gaan dat genot
automatisch gelijk gesteld wordt met een aantasting van de eigen onafhankelijkheid.
Voor dergelijke lezers tellen de standpunten niet eens, en zelfs een zo nuttig stuk als
dat over Idil kan in hun ogen geen genade vinden. (Het is vervelend dat men, om
over Hermans te kunnen schrijven, altijd de anderen erbij moet halen, maar zo is het
nu eenmaal geworden. Hij is een instituut.)
Een van de eigenschappen van een ‘grote’ stijl is, dat de effecten ervan niet ontleend
zijn aan de litteratuur maar aan de omringende werkelijkheid. Wanneer dat bij
klassieke werken anders lijkt, komt het doordat wij vaak niet meer kunnen nagaan
in hoeverre bepaalde wendingen of beelden al ‘litteratuur’ waren geworden, en
doordat het de grootste moeite kost om zich het rechtstreeks verwijzende karakter
van een stijl bewust te worden als men de dagelijkse werkelijkheid van de auteur
alleen met inspanning kan achterhalen. Multatuli, bijvoorbeeld, schreef ondanks al
zijn bijbelsheden toch heel wat ‘volkser’ dan zijn tijdgenoten.
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Zelfs de tachtigers hadden nog bezwaren tegen de ‘vulgariteit’ van zijn stijl.
Ook Hermans gebruikt veel elementen uit de alledaagse taal. Hij zal bijvoorbeeld
nooit zeggen: ik wil dit of dat laten zien, maar hij schrijft: laten kijken. Een zin die
begint met: Wanneer iemand zus of zo doet, vervolgt hij niet zoals we gewend zijn
met: dan doet hij dat omdat..., maar met: dat doet hij om... Een aperte taalfout dus,
maar een die wij tien keer per dag maken. Een schrijver die zijn lezers raken wil, zal
vaak ‘fouten’ maken omdat de taalregels voor hem minder belangrijk zijn dan de
‘muziek’, en daarmee het directe effect van wat hij zegt.
Niet alleen voor woordkeuze en zinswendingen put Hermans uit de alledaagse
omgeving, maar ook voor zijn beeldspraak, en hij is daarbij al evenmin bang voor
krasse effecten. De doorsnee-schrijver die wil meedelen dat bij Sade ‘alles kan’,
begint aan een opsomming van wat hij zoal typerend daarvoor vindt. Hermans schrijft:
‘Zoals Donald Duck door een stoomwals kan worden verpletterd en twee tellen later
een Coca-Cola drinkt of er niets gebeurd was, zo is ook Juliette tegen alles bestand.’
Natuurlijk lukt het niet altijd. ‘Waanzin is: het werkelijke leven opgevat als
poppenkast en poppenkast als het werkelijk leven’, dat is te faciel. Maar bij de
positieve opbrengst verzinkt de negatieve in het niet.
Verder moet ik de stijl laten rusten. Jammer, want er is nog heel wat aan te
besnuffelen. Bijvoorbeeld vast weerkerende uitdrukkingen als ‘overal en altijd’,
‘soms geloof ik dat’ en het merkwaardige gebruik van het woord medelijden. Hermans
heeft medelijden met onder meer Ter Braak, Du Perron, Vestdijk, Dresden en
Gomperts, heel veel zelfs met de laatste. Met dit voorbeeld kom ik echter eerder in
de buurt van de psychologie dan van de stijlleer, en dat is al reden genoeg om weg
te wezen, want met de interpretaties van andermans zieleleven kan men onder leken
bijna alles uithalen. Wie er toch wat meer aan wil doen verwijs ik naar de door
Hermans zelf met zoveel graagte geraadpleegde Felon, Burglar and Crook, die in
hun Notes on the Physical Origin of Emotion Pattems, New Haven 1939, p. 212,
onder meer schrijven: ‘In our concept of pity (German “Mit-leid”, co-suffering) there
is always the connotation of taking pleasure in the suffering of the other person, and
quite often the physical nature of this pleasure can hardly be denied’.
Minstens zo opvallend als de stijl is de wijze waarop Hermans met feiten omgaat,
maar meestal heb ik daar toch veel minder plezier in. Soms

Merlyn. Jaargang 3

93
valt er natuurlijk ook op dit terrein wel wat te lachen. Hierom bijvoorbeeld: ‘Amerika
is gemakkelijker te treffen met atoombommen dan Rusland, dat begrijpt iedereen.
Als Rusland dus zo zeurt over het afschaffen van atoombommen, dan is het omdat
Rusland wil dat Amerika ze zal vernietigen en ze dan zelf in het geheim zal blijven
maken.’ Stelling en conclusie zijn ietwat met elkaar in tegenspraak en zo is er heel
wat in Mandarijnen, maar Hermans' standpunt ten opzichte van de litteratuur wordt
er geen grein minder treffend door. En daar gaat het om.
Allicht zijn er ook over litteraire zaken meningen in het boek te vinden waar een
ander niets van hoeft te willen horen. Het kritische programma dat in Snerpende
critiek ontvouwen wordt, kan men nog beschouwen als iets dat Hermans zelf moet
weten, en dat zijn meeste tegenstanders bovendien met hem eens zijn, al beweren
zij van niet. Maar als iemand dat programma zou gaan toepassen op Hermans zelf,
hem ‘tot in zijn diepste wezen schaden’ bijvoorbeeld, door ‘aanmerkingen op zijn
persoon (zijn anatomie, zijn persoonlijk leven etc.)’, dan zou ik wel eens willen zien
wat hij er van zegt! Daardoor wordt het standpunt waardeloos. Het debatersfoefje
waarmee Hermans zich vantevoren al beschermt: ‘de criticus heeft alleen recht op
deze plicht in de mate waarin hij zelf werkelijk schrijver is’, mag hij van mij houden.
Het is precies hetzelfde als de kritiek van de ernstige willers waar Hermans zelf zo
raak tegenin gaat.
Het meest trieste is de wijze waarop Hermans de feiten van het werk en die van
de auteur dooreenhaspelt. Dat is een methode waarbij de eigen aard en waarde van
het litteraire werk ontkend wordt, en daarmee juist die eigenschap die de schrijver
beschermt tegen allerlei wijsneuzen die hem het schrijven onmogelijk zouden willen
maken als zij de kans kregen. Het is niet zozeer ‘onbehoorlijk’ als wel stom om Du
Perron gelijk te stellen aan Ducroo, Dumay het ‘alter ego’ van Ter Braak noemen,
Charles zonder meer te identificeren met de hoofdfiguur van een van zijn verhalen
enz. Het is wat met Hermans-Stegman gedaan werd door Elsevier-criticus A., waar
Hermans zoveel scheldwoorden voor heeft uitgevonden. Goed, zal men zeggen, het
kan onplezierige gevolgen hebben, maar is het daarom onjuist te noemen? Ik laat het
antwoord graag aan een ander over: ‘Ik daarentegen wist niet hoe men ooit een
romanschrijver verantwoordelijk had kunnen stellen voor wat zijn romanfiguren
zeggen.’ (Hermans)
Het gevolg van de demagogische identificatie van schrijver en figuur, is
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vaak dat Hermans' conclusies in tegenspraak komen met de door hem zelf geleverde
feiten. In dit geval bijvoorbeeld:
‘Zoiets walgelijks als een beroepspoliticus’, zegt Ducroo, ook uit
vriendschap denk ik, wanneer vriend Viala oppert dat vriend Héverlé
(Malraux) wel eens eerder een politicus dan een schrijver zou kunnen zijn.
Had Viala dat wel zo mis?
Misschien niet. Maar Viala is een door Du Perron gecreëerde romanfiguur. Zelfs als
men daar gedeeltelijk een reële persoon achter wil zien, dan nog was het Du Perron
die diens standpunt de moeite waard vond om vast te leggen.
Dat is dan mijn enige werkelijke bezwaar tegen de Mandarijnen: de felle
verdediging van de litteratuur die het boek is, wordt door dit soort blunders verzwakt.
Hermans wil gelijk krijgen door de redeneringen van zijn tegenstanders over te
nemen, want zelf weet hij natuurlijk wel beter. Dat het boek verder nog vol staat met
pesterijen van zowat de hele Nederlandse schrijverswereld, kan mij minder schelen.
Wie er wat tegen heeft, doet maar terug wat hij kan. Ik zal het graag lezen als het
goed geschreven is. Hoe iemand het in zijn hoofd haalt om de Mandarijnen te lezen
als litteratuur-geschiedenis en er op die basis over gaat discussiëren, is mij een raadsel.
Het is een verzameling verhalen (met hier en daar een echt document), die een extra
dosis geloofwaardigheid lijken te krijgen door hun knappe camouflage als ‘historische
voorvallen’. De hoofdfiguren hebben ongetwijfeld niet meer weg van hun model dan
de dieren van Koolhaas van echte beesten.
‘Ik heb geprobeerd tegenover het Nederlandse mandarinaat dezelfde
nauwkeurigheid en zakelijkheid te betrachten, die een romancier in acht moet nemen
als hij de personages in zijn roman beschrijft, hoe onbetekenend die personages op
zichzelf ook mogen zijn’ (p. 223). Zo is het: dezelfde nauwkeurigheid als in een
roman. (En mijn verwijt hierboven dan, dat Hermans schrijvers en hun
romanpersonages verwisselt? Mag de ik-figuur van een boek zoiets soms niet doen?
Zeker, maar dat wil zeggen dat hij getekend wordt als iemand die staat te zwatelen.)
Het valt niet te ontkennen, men moet een forse egocentricus zijn om zo over bestaande
lieden te schrijven als Hermans doet. Hij is bij alles wat hij te berde brengt blijkbaar
persoonlijk betrokken. Maar dat is een deugd, zou ik zo zeggen. Of soms alleen als
het om de ouwehoer Léautaud gaat, of de platvoet Pepys?
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De vraag is of Hermans zijn zaken zo voordraagt dat de lezer er mee te maken krijgt,
ook al had hij nog nooit gehoord van de slachtoffers. Of Hermans wraak heeft willen
nemen op vroegere vrienden (iets wat hij zelf niet ontkent), wat gaat mij dat aan?
Dat moeten ze onder elkaar maar uitmaken. De persoonlijke verhoudingen tellen
hoogstens voor de omgeving mee, en tenslotte verdwijnen ze helemaal. Wat blijft is
wat geschreven is. Als Hermans de baan vrij houdt voor zijn schrijverschap, door
anderen (op billijke of onbillijke wijze) aan te vallen, heb ik daarmee alleen te maken
voorzover hij niet die anderen belet, iets goeds te schrijven. Dat zou alleen maar
veranderen als Hermans zo schreef dat ik zonder kennis van ‘achtergronden’ zijn
beweringen niet meer kan volgen.
Van de afstand waarop ik sta, kan ik mij er hoogstens over verbazen, met wie
Hermans zo al is omgegaan. Hij kan geen film maken van het Nederlandse litteraire
wereldje zonder zelf voortdurend als figuur op het doek te komen; niet als schrijver
bedoel ik maar als ‘organisator van de letteren’. Maar dat is tenslotte allemaal volstrekt
onbelangrijk. De vraag is wat Hermans te vertellen heeft over de litteratuur, dat men
bij anderen niet tegenkomt.
In de eerste plaats dat hij het bestaan van een Nederlandse litteratuur nodig heeft,
en als hij dat zegt, bedoelt hij niet dat zijn maatschappelijke ijdelheid erdoor bevredigd
wordt, maar dat er een Nederlandse litteratuur moet zijn voor hem, opdat hij kan
blijven schrijven. Het gaat dus niet om een complimentje aan de litteraire
gemeenschap van ons land, maar om de constatering van een feit door iemand die
zich met de rug tegen een muur voelt staan. Driekwart van Hermans' mouvementen
komen uit die situatie voort. De rottigheidjes die de organisatie van de litteratuur
meebrengt, hij mag er dan aan meegedaan hebben, of misschien nog aan meedoen,
ze vertederen hem in ieder geval niet, en hij laat zich er niet door dwingen tot een
loyaliteit die van korruptie niet meer zou verschillen. Die houding neemt Hermans
niet in omdat hij zo netjes is, bepaald niet, maar omdat hij meer belang heeft bij het
bestaan van een litteraire uitingsmogelijkheid in de Nederlandse taal dan de meeste
anderen, oftewel omdat hij een groter schrijver is. (En waarschijnlijk ook omdat hij
zich eerder bedreigd voelt dan een ander, maar wie zegt dat het één niet een
bijverschijnsel van het ander is?)
Hermans zelf heeft deze dingen met zoveel woorden gezegd in de Mandarijnen.
En ook als hij ze niet uitdrukkelijk uitspreekt, spelen dergelijke gedachten mee in
zijn redeneringen. Kijk maar naar de argumenten
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die hij tegen zijn vijanden gebruikt. Of het altijd waar is wat hij beweert, doet er
weer niet toe. Voor Hermans zijn het blijkbaar geldige argu-Charles wil de schrijvers
dwingen tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar Hermans ‘snak(t) naar de
tijd die nu alweer komen gaat, let op: naar de tijd dat er geschreven zal worden in
de eerste plaats om goed te schrijven en nergens anders om’. Het is nogal optimistisch
uitgedrukt, maar men kan er uit aflezen op welk paard Hermans heeft gewed. Deze
opmerking is de kern van de brochure tegen Charles, waar zoveel fraais over gezegd
is. Vandaar zo'n schampere uitval: ‘Goede bedoelingen en zuivere gevoelens maken
iedere bibliotheek tot een bespottelijke overbodigheid.’
Du Perron had talent, maar hij heeft zich door zijn vrienden in de luren laten leggen.
Daardoor presteerde hij niet wat hij had gekund, bij minder scrupules. Ter Braak had
helemaal geen talent, of op zijn best als boekbespreker. Hij ‘is er nooit in geslaagd
die lagen van zijn persoonlijkheid aan te boren, waar het ware schrijven werkelijk
begint te vloeien.’
Enzovoorts. Hermans verwijt al zijn hele en halve vijanden dat zij geen echte
schrijvers zijn of waren, of op zijn minst dat zij andere dingen voor laten gaan. Wie
over een dergelijk standpunt wil moraliseren, gaat zijn gang maar.
De algemene opmerkingen in Mandarijnen op zwavelzuur hameren steeds weer
op datzelfde aambeeld. Eén voorbeeld, maar een sprekend: ‘Nu heb ik niets tegen
op ruzies, zolang ze literaire producten opleveren’. Zelfs de beuzelarijen over
privé-aangelegenheden ontlenen hun belang daaraan, dat zij in Hermans ogen aantonen
waarom veel Nederlandse schrijvers het niet halen. ‘Ik geloof dat de vriendschap
tussen schrijvers, het verbreken ervan, het oprichten van tijdschriften, het al of niet
krijgen van prijzen, het voeren van polemieken, het samengaan van tijdschriften, de
politieke mode van de dag, een allesoverheersende invloed kunnen krijgen op de
vorm waarin een schrijverschap zich ontwikkelt.’ Er is niet veel tegen in te brengen,
zelfs als men vindt dat ‘kunnen’ nog niet ‘moeten’ betekent.
Mandarijnen op zwavelzuur is een boek vóór de litteratuur, tégen de litteratoren.
In Het sadistische universum wordt minder gepolemiseerd dan in de Mandarijnen,
althans in de stukken die aan litteraire aangelegenheden gewijd zijn. Natuurlijk,
Hermans zou Hermans niet zijn als er niet allerlei
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terzijdes in stonden waarin misstanden gesignaleerd worden, die vaak alleen de
schrijver opwinden. Zo bijvoorbeeld de bittere mededeling dat Bürger met de eer is
gaan strijken, de eerste romantische ballade gedicht te hebben, terwijl die Raspe
toekwam! Bürger schreef alleen maar een betere! Alsof dat iemand wat zou kunnen
schelen, behalve die ene Dr. Dr. die er zelfmoord om pleegt.
Maar over het algemeen zijn de stukken van Het sadistische universum rechtstreeks
op hun onderwerp gericht, en alleen maar ‘polemisch’ te noemen in de voorkeuren
die zij tonen. Wel staat het hele boek vol met opmerkingen over het litteraire bedrijf.
Neem zo'n notitie: ‘Niet de werkelijkheid die beschreven wordt is van het grootste
belang, maar de beschrijver. Het is namelijk een eigenaardigheid van de mens dat
hij de chaotische werkelijkheid die hem omringt, toch beschrijven moet. Hij beschrijft
hem alsof hij geordend was. Hij wil er een orde in leggen. Misschien weet hij dit,
weet hij dat het zijn hoogst persoonlijke orde is die hij erin legt, maar hij kan het niet
laten.’ Dit doet denken aan de Preambule van Paranoia.
Men heeft er bij ons een handje van om alle uitspraken over het karakter van de
litteratuur af te doen met: dat wisten we toch zeker allang? Ik geloof dat men al dat
inzicht maar beter kan wantrouwen. Wat Hermans hier en elders zegt is in scherpe
tegenspraak met alles wat onze critici in hun dagelijks bedrijf beweren te doen. Zij
blijven immers altijd maar door toetsen aan de ons omringende werkelijkheid, en
schermen nog steeds met begrippen als ‘persoonlijkheid’. Hermans ontkent het belang
van die persoonlijkheid niet, maar hij brengt hem onder waar hij thuis hoort: in het
werk, in de samenhang van de nieuwe realiteit die het verhaal is. De persoon van de
schrijver is de causa prima, om het theologisch te zeggen, maar die kan men alleen
maar kennen aan de gevolgen. Een dergelijk uitgangspunt gooit de hele conventionele
litteratuurbeschouwing overboord.
De waarde van een litterair werk afmeten aan de mate van overeenstemming met
‘de werkelijkheid’, is onzinnig. Hoogstens kan men het toetsen aan de opvattingen
van de auteur over de werkelijkheid. Veel uit Het sadistische universum is te lezen
als verhelderende toelichting op het scheppende werk van Hermans. Natuurlijk kan
men romans en verhalen niet verklaren met elders door de auteur uitgesproken
opinies; zij verklaren alleen zich zelf. Maar men kan er de bijzondere structuur van
de wereld die opgeroepen wordt, beter door in focus krijgen.
Vanzelfsprekend laat Hermans zich dus geen bit in de mond leggen door
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objectieve uitspraken over de ons omringende werkelijkheid zoals men die kan vinden
in de gedragswetenschappen, de sociologie bijvoorbeeld en de psychologie. De
situaties waarin zijn figuren leven hebben alleen maar om tactische redenen soms
veel weg van onze eigen maatschappij, en ‘psychologisch verantwoord’ zijn zij
slechts bij toeval. ‘Ik heb nooit in de psychologie gestudeerd’, zegt Hermans, ‘en ik
geloof niet dat een romancier van deze wetenschap iets af moet weten. Hij heeft zijn
boek te schrijven volgens een bepaald systeem, een pseudo-psychologisch systeem,
zo men wil.’ Overtuigingskracht ontleent een auteur niet aan de toetsingsmogelijkheid
van zijn ‘psychologie’ maar aan de samenhang, aan de schijn-waarheid.
Algemene normen zijn voor de schrijver ongeldig. ‘Voor de romancier dient in
ieder geval, iedere persoon, ja iedere belangrijke situatie, zelfs ieder relevant voorwerp
in zijn roman, absoluut sui generis te zijn.’ Alweer: mogelijk denken alle romanciers
er zo over, maar dat is dan nog niet tot de critici (vaak zelf romanschrijvers)
doorgedrongen, want de referentie-punten liggen bij hun oordeel vrijwel altijd in de
werkelijkheid buiten het boek.
Natuurlijk hangt Hermans' uitgangspunt samen met het type auteur waar hij voor
staat. Naarmate een schrijver meer de indruk wil wekken dat wat hij vertelt ‘echt
gebeurd’ is (een truc als een andere) zal de werkelijkheid alleen chaos, maar die
opinie hoeft een ander niet te het beeld dat de lezer heeft van wat kan en niet kan.
Hermans ziet in de werkelijkheid alleen chaos, maar die opinie hoeft een ander niet
te delen. Op dit terrein is bijna ieder standpunt mogelijk. De een zal vinden dat ‘de’
werkelijkheid helemaal niet bestaat, en dus ook niet weergegeven kan worden, en
zelfs geen referentie-kader kan opleveren, de ander zal menen dat hij een feitelijke
(zinvolle) structuur in de verschijnselen om ons heen aan kan wijzen, en dat die
communicabel is. Daarbij blijft het overigens de vraag of men dan nog de eis wil
stellen, dat de romanwerkelijkheid in overeenstemming is met die communicabele
feiten uit de realiteit. In ieder geval zal niemand beweren dat wij allemaal de dingen
op dezelfde wijze zien (en dus weer kunnen geven), terwijl aan de andere kant
Hermans heus niet zal menen dat zijn verhalen geen enkel aanrakingspunt meer
bieden met de wijze waarop zijn lezers de werkelijkheid zien. Om een paar conventies
effectief op losse schroeven te zetten, moet hij een aantal andere accepteren, althans
voor de duur van één boek (een volgend boek kan van een ander systeem uitgaan).
Schrijven gebeurt tenslotte in taal, dus conventie, en de lezer moet eerst
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herkennen voordat hij de ‘afwijking’ als geldende mogelijkheid kan aanvaarden.
Eerder dan een ‘houding tegenover het bestaan’ moet men in de uitlatingen van
Hermans een litterair programma zien. Hij geeft aan in welke richting hij wil werken,
niet ‘wie es eigentlich ist’.
Enkele van zijn programmatische opmerkingen kunnen verduidelijken wat ik
bedoel:
‘In dagboeken en brieven dacht Du Perron, toont de schrijver zich zoals hij
werkelijk is. Impliciet axioma: de schrijver zoals hij werkelijk is, vormt betere lectuur
dan wat de schrijver verzint of de schrijver die zich verkleedt. Arrangeren,
componeren is verderfelijk. Trukage, liegen en comedie spelen zijn de woorden
waarmee het aangeduid moet worden.’ In de interpretatie van het standpunt van een
ander, wordt hier toch vooral de mening van Hermans zelf uitgesproken: ‘waarom
zou dat zo zijn?’
‘Ik, die niet in een goddelijke moraal geloof, ik heb nooit ondervonden dat iemand
zich moreel gedroeg. Ik zie alleen berekeningen en vergissingen, mislukte
berekeningen dus. (...) Ikzelf handel nooit moreel. Als ik ooit iets “goeds” heb gedaan,
het is alleen geweest uit vermoeidheid, bij vergissing, uit nonchalance.’ Ook dit is
natuurlijk niet zozeer een persoonlijke uitspraak (wat zou ons dat interesseren, wij
die niets met zijn privé-persoon te maken hebben?) als wel een litterair manifest.
‘Voeten ziet zaken en mensen zoals de meeste mensen ze zelf graag zouden willen
zien en dat ontneemt aan dit dagboek het grootste deel van de waarde die het zou
kunnen hebben’ (een citaat uit de Mandarijnen, evenals het vorige). Is het zo? Kan
een dagboek niet juist waarde ontlenen aan het feit dat het de dingen zegt die anderen
ook denken, over zichzelf of over het bestaan? Voor de een wel, voor de ander niet.
In ieder geval mag men van Hermans' boeken blijkbaar niet verwachten dat zij
zelfbedieningswinkels zijn, waar iedereen wel wat van zijn gading kan vinden. Wie
leest om zichzelf te herkennen moet niet bij hem zijn.
En hoe moeten wij nu al deze uitspraken verzoenen met zo een:
‘Maar de Nederlander staat in de wereldcrisis in zijn eigen, Nederlandse situatie
en dat is het enige authentieke, onvervreemdbare, unieke materiaal dat hij bezit. Al
het andere is journalistiek, tweedehands, afgedragen, horen-zeggen.’
Dat is toch een verklaring van geëngageerdheid? Van identificatie met de
gemeenschap en daarmee de normen daarvan? Wie het zo ziet, heeft nog niet begrepen
hoe hier alweer de schrijver en niet de burger aan het woord is. Het is een uitspraak
over het materiaal en de waarde ervan.
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Over niets zal de Nederlander kunnen schrijven, als hij wil dat zijn werk iets betekent
(letterlijk!) dan wanneer hij uitgaat van de toestand waarin hij zich bevindt. Doet hij
dat niet, dan is wat hij zegt ‘litteratuur’ in de kwade zin van het woord. Dat het heel
wat leuker voor hem zou zijn als hij ander materiaal had, staat vast, maar daar is niets
aan te verhelpen. Het is het enige wat hij niet zelf maakt, dat hij als gegeven moet
aanvaarden. Hermans is dus zo Nederlands als men wil, en praat met minachting
over degenen die zo neerzien op de ‘Hollanders’ omdat zij van de eerste stap af al
in een valse positie terecht komen.
Het sadistische universum begint met een serie portretten van ‘zwarte schapen’, de
helft ervan maatschappelijk uitgestotenen maar voorkeuren van Hermans, de andere
helft bêtes noires van Hermans zelf. Het zijn bovendien niet altijd personen, maar
ook wel hele categorieën of zelfs verschijnselen. En kijk eens aan, die negatieve
Hermans, zijn positieve stukken zijn de boeiendste! De andere blijven vaak aan het
touw van hun aanleiding vastzitten, en bevatten slechts incidenteel denkwerk dat van
niemand anders zou kunnen komen; ik noem die over de witte paters, een Nederlandse
detective-film, experimentele romans (waar zelfs pure onzin in staat).
Het titelessay is dat over Sade, niet voor niets. Er staan heel wat programmatische
opmerkingen in. Niet dat men de figuren van Hermans nu moet gaan zien als
‘sadisten’; Hermans zoekt bij Sade iets anders dan de psychologen. Hij zoekt er
eerder het on-psychologische, dat wat niet kan. ‘Zijn boeken laten niet de natuur
kijken, maar in de eerste plaats hoe ver de fantasie kan gaan - Sade's fantasie. De
fantasie van een gefrustreerde man die vijfendertig jaar opgesloten zat.’ Ondanks
het beperkende van de laatste zin, wijst dit citaat er op dat hier een andere eigenschap
van Sade belicht wordt dan gewoonlijk. Want welke psycholoog, of zelfs gewone
lezer, zou het in zijn hoofd krijgen, de scène die Hermans uitgebreid citeert (de dood
van Justine door de bliksem, en de pedicatie van het lijk door vier losbandige heren)
te zien als een bewijs te meer dat bij Sade alles mag? Dat is een typische
schrijversvisie. De meest voor de hand liggende reactie is immers, dat bij lieden die
zelfs in zo'n situatie alleen maar sexueel kunnen reageren, vrijwel niets mogelijk is.
Freud zou dan ook de volle nadruk op het dwangmatige gelegd hebben. Hij heeft,
vrij spaarzaam overigens, van Sade als leverancier van materiaal gebruik maakt,
maar zijn interpretatie van de feiten was tegengesteld. Sade als voorloper van Freud
vermelden, zoals Her-
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mans doet, is conventioneel maar onjuist. Als men echter alleen op het litteraire
effect let, heeft Sade wel degelijk voortdurend grenzen doorbroken van wat mogelijk
geacht werd (wordt). Vanuit dat gezichtspunt kan men zijn extremisme interpreteren
als een verschijnsel van, of tenminste een streven naar, vrijheid. (Voor de goede
orde: Hermans gebruikt het woord ‘vrijheid’ niet maar het is duidelijk genoeg dat
de aantrekkingskracht van de boeken van Sade voor hem ligt in het vertellersstandpunt
van ‘alles mag’).
Het heeft geen zin, een gelijkenis te zoeken tussen de romanhelden van Hermans
en die van Sade. Hermans heeft alleen een zelfde voorkeur voor de mogelijkheden
van de fantasie. Wel rechtstreeks verwant zijn de ideeën over de moraal. Men
vergelijke het citaat van Hermans op p. 100 hierboven, met wat hij zelf uit Sade
aanhaalt: ‘...de deugd is, als de misdaad, maar een manier zich te gedragen in de
wereld. Het is van geen belang de ene boven de andere manier te verkiezen.’
Herkenning proeft men ook in zo'n zin: ‘voor Sade (is) de mens een absoluut
eenzame.’
Dat Raspe, de schepper van Munchausen, Hermans fascineerde, wordt begrijpelijk,
als men de paar pagina's leest die deze schrijft over het leven van de aan lager wal
geraakte geoloog (waar ik nooit van gehoord had). Een leven dat zo zeer gebouwd
is op pech en misverstand, het zou door Hermans verzonnen hebben kunnen zijn. De
conclusie dat de humor van ‘Munchausen’ een verdedigingsmechanisme tegen een
onduldbaar geworden leven is, klinkt aannemelijk maar het hermansiaanse in dit stuk
is het lot van Raspe zelf.
Multatuli is de enige Hollander in deze galerij van voorkeuren. Het doet deugd
dat de waardering van Hermans zonder terughouding is: ‘Hij is een zo groot schrijver,
dat je zijn vergissingen, fouten en achterhaalde meningen zonder moeite over het
hoofd ziet.’ Ook hier weer als enige norm: het grote schrijverschap. De ‘menselijke’
waarde van Multatuli zou er voor ons niet eens geweest zijn, als hij geen geniaal
schrijver was. Het valt nog altijd niet mee, bij ons en elders, om dergelijke opvattingen
post te doen vatten.
Aan het eind van Het sadistische universum staat een stuk waar ik minder mee
kan beginnen. Wittgenstein's levensvorm, de titel begrijp ik al niet helemaal, want
het gaat om 's mans opvattingen, betreffende taalgebruik vooral. Het is wel boeiend;
alleen, niet om Hermans treft het maar om Wittgenstein. Hoogstens kan men
volhouden dat bepaalde verhalen van Hermans geschreven zijn vanuit een verwante
opvatting,
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maar ik geloof niet dat dat meer dan de buitenkant raakt.
Over het algemeen laat Hermans Wittgenstein aan het woord. Als hij dat niet doet,
schrikt de lezer soms niet weinig. Er staat bijvoorbeeld een soort cultuurgeschiedenis
in een notedop (p. 168) die niet van Hermans had moeten komen maar van Mulisch,
zo onzinnig is hij. En dan zoiets: ‘Dat een groot deel van de lyriek en het
belletristische proza zonder nadeel voor zijn betekenis vervangen zou kunnen worden
door taal die aan de taalkundige grammatica niet meer beantwoordt (Ary Prins,
Lucebert, Schierbeek) of zelfs door klanken zonder meer (Schwitters, Hanlo's Oote
Boe enz.), is langzamerhand oud nieuws.’ Ten eerste hebben de voorbeelden niets
te maken met de bewering (hoe kan iets dat gebeurd is een bewijs zijn voor de stelling
dat iets anders zou kunnen gebeuren?), ten tweede betekent een woord dat door een
ander woord vervangen wordt niet meer hetzelfde. Niet alleen zou zo'n vervanging
‘nadelig’ voor de betekenis zijn, maar die betekenis zou tegelijkertijd vervangen
worden.
De conclusie uit 231 + 179 bladzijden ge-essayeer moet dus zijn, dat voor Hermans
alles litteratuur is! Er is maar één norm, die van de litteraire bruikbaarheid. Dat kan
heel goed uitkomen voor hemzelf, maar wat moeten wij er mee? En zelfs: wat moeten
wij met de boeken van zo'n litteraat, die mensen en dingen aan niets anders kan
toetsen?
Maar daar zit een gek punt! Nog nooit heeft Hermans een hoofdfiguur gekozen
die schrijver was, over litteratuur wordt in zijn romans en verhalen niet gepraat. Dit
in tegensteling tot de boeken van al die heren die van dat litteraten-gedoe maar niets
moeten hebben.
Misschien gaat het bij Hermans ‘eigenlijk’ om iets anders, heeft hij een visie op
het bestaan die zich alleen in verzonnen situaties laat uitspreken? En misschien heeft
hij daarom zoveel belang bij de litteratuur en de vrijheid daarvan? Hermans is
maniakaal als het om litteratuur gaat, niet omdat hij er meer plezier of handigheid
in heeft om woorden naast elkaar te zetten dan een ander, maar omdat hij meer te
zeggen heeft, en omdat wat hij te zeggen heeft raak moet gebeuren of net zo goed
achterwege gelaten kan worden. Litteratuur is zijn bestaansvorm. Alleen al daarom
is wat hij opschrijft van meer belang dan wat de vermoeide glimlachers ons te bieden
hebben.
Zijn eerste verhalenbundel Moedwil en misverstand had als motto een citaat uit
Schopenhauer, ‘Das Leben und die Träume sind Blätter eines
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und des nämlichen Buches’. In 1948 leek dat zoiets te betekenen als: wat men in
werkelijkheid beleeft en wat in de fantasie plaats vindt, dat hoort onlosmakelijk
bijeen. Na boeken als Paranoia, De god denkbaar denkbaar de god en De donkere
kamer van Damokles weten wij wel beter. Voor Hermans houdt het in: wat wij
beleven is altijd even reëel of onreëel, er is geen verschil tussen fantasie en
werkelijkheid. Wij begrijpen de wereld waarin wij leven niet, behalve door hem in
woorden te ordenen, en dat kunnen wij niet laten. ‘Er is maar één woord: chaos’.
Schrijven is niet eens Sinngebung des Sinnlosen.
Dat is het uitgangspunt van Hermans, de wortel van zijn schrijverschap. Wat hij
denkt over de ‘zin’ van het bestaan heeft hij, ook in deze nieuwe boeken, zonder
toneelspelerij opgeschreven. In een stuk dat ik tot nu toe nog niet genoemd heb,
Dope: Mana, manie en taboe, staat te lezen: ‘De mens is een wezen dat verdoofd
moet worden en verblind. Als zijn ogen werkelijk open gaan, ziet hij geen reden
meer te leven. Voor wie niet in een hiernamaals gelooft en alleen leeft wegens de
ingeschapen doodsangst die op zichzelf evenmin naar iets verwijst als de blinde
darm, maar bestaat, is alles wat erop aankomt: zich er zo goed mogelijk
doorheenslaan.’ Hoeveel mensen denken er in hun hart net zo over, maar zouden
zich er wel voor wachten het hardop te zeggen, of zelfs maar er over door te denken?
Alles wat Hermans zegt en denkt, en dus alles wat hij schrijft, heeft met deze kijk
op het leven te maken. De werkelijkheid die ons omringt kan geen zin hebben omdat
het leven iets toevalligs is, niet iets zinvols. Het enige is: wij nemen waar, echt of in
fantasie dat maakt geen verschil, want wij nemen alleen verbanden waar voorzover
wij die er zelf inleggen. Wij zijn eenzamen (vandaar de voorkeur voor Sade),
slachtoffers van kwaadaardigheid of van misverstanden (Raspe, Multatuli).
Maar de beschaving dan? De omgeving die wij ons zelf hebben geschapen,
begrijpen wij die soms ook niet? Er is nog een stuk te vinden in Het sadistische
universum (waar heel wat in staat), De nieuwe natuur. Daarin leest men: ‘De moderne
cultuurmens is door een oneindig groter aantal raadsels omringd dan de primitieve,
maar hij wordt er niet door geboeid. Hij probeert ze niet op te lossen. Hij weet meestal
niet eens dat het raadsels zijn.’ Een discussie over zo'n opmerking is belachelijk. Het
is duidelijk dat ook de gedachte van de vooruitgang, die de eerste rationalisten de
brug over hielp, Hermans geen soelaas biedt. Het was waarschijnlijk de meest
onduldbare eigenschap van Ter Braak in de ogen van Hermans dat hij gedragsregels
opstelde voor een bestaan dat

Merlyn. Jaargang 3

104
zinloos is. De figuren van Hermans gedragen zich als mensen die ‘zich er door heen
moeten slaan’. Vanuit dat perspectief kan men zijn boeken gaan analyseren. ‘De
ethieken van schrijvers (kunnen) het best gebruikt worden om er hun eigen werken
mee te expliceren’, verzekert Hermans ons zelf.

Een schijndode maan
Jacques Hamelink
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Het wereldbeeld en de coquetterie
Dirk W. Dijkhuis
Uit de verzameling verzen ‘Typologie’ van Sybren Polet neem ik het gedicht
‘Wij-materie’ in zijn geheel over:

Wij-materie
Ik zeg. Zeg niets. Niets zeg ik dan: Wij. Het splijt
dikwijls maar ís, immers heeft een soort. gewicht
van 34.3, atoomnummer 2:2 protonen (jij
en ik), 2 neutronen (?) en een heel kleine neutrino.
Onder het uitzenden van een λ -deeltje
ontwikkelen wij een zo sterke erotische warmte
- gelijk aan zes volledige echtparen in hun eerste graad
van kennismaking - dat wij materiemystici oplossen
in licht. Neutraal is de witheid
die niets omringt, niets is, niets
wil.
Geen biochemicus zweeft voorbij. Geen supersonische engel
ruist. - Geen adem, geen adat, geen Adam.

Ik citeerde de versie van het gedicht die afgedrukt staat in de verzamelbundel
‘Konkrete Poëzie’ van Polet, als literaire Pocket no. 78 verschenen bij De Bezige
Bij.
Vooral sinds Achterberg verwondert geen enkele lezer van nederlandse poëzie zich
nog over het voorkomen van physische termini technici in gedichten. De termen
bleken bij hem vaak te kunnen fungeren als een nuttige uitbreiding van een poëtisch
idioom.
Nu de heftigheid van de schok, teweeg gebracht door het primeur zijn
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van deze uitbreiding, nauwelijks meer bestaat, (nog in het midden gelaten of
Achterberg die primeur had) is het nuttig ervan doordrongen te zijn dat de functie
van deze physische termen voor een gedicht zich in niets onderscheidt van die van
een verzameling woorden, uit een willekeurig ander gebied van kennis afkomstig,
voor een ander vers. Wat de poëzie zelf betreft gaat het er alleen om in hoeverre de
termen van een bepaalde wetenschap - wetenschap in zo wijd mogelijke zin - relevant
zijn voor een bepaald gedicht. Op dit criterium zal ik ‘Wijmaterie’ testen.
Niets is zo dienstig voor het uitvoeren van dat plan als ‘Wij-materie’ zo goed mogelijk
te lezen.
Het begin van het gedicht houdt een spreeksituatie in. Gesprekssituatie zou te veel
zijn gezegd: de ik-figuur onthoudt nadrukkelijk het woord aan een luisterende figuur,
die niet nader omschreven wordt. Het vervolg van het dicht maakt het echter zeer
waarschijnlijk dat de ik-figuur en zijn onmondige paranymph samen de ‘wij’
uitmaken, die in de eerste regel vermeld wordt.
Wanneer de ik-figuur niet meer in de rede gevallen wordt, verzekert hij
uitdrukkelijk, dat hij het nergens anders over zal hebben dan over ‘wij’. Alles wat
hij verder zegt is met andere woorden onmiddellijk ofwel volledig te identificeren
met, ofwel precies parallel te stellen aan, datgene wat die ‘wij’ uitmaakt. De lezer
wordt daardoor gedwongen voor ‘het’ uit de eerste regel de vergelijking het = wij
op te stellen.
Dat ‘het’ wordt op verschillende manieren physisch aangeduid. Alleen al door de
omstandigheid dat het een atoomnummer 2 heeft, weten we dat het object waarmee
‘wij’ vergeleken wordt een hoeveelheid Helium is. Physisch gezien zijn daardoor de
overige toevoegingen overbodig - uitzonderingen als heliumisotopen niet beschouwd
-: een normale Helium-kern, ook wel alpha-deeltje genoemd, bestaat altijd uit twee
protonen en twee neutronen. De protonen krijgen in het gedicht een duidelijke functie
toebedeeld. Zij vormen samen de uitkomst van de optelling ik + jij, - en verdienen
daarom genoemd te worden. Voor de neutronen ligt dat anders: aan hen wordt door
de ik-figuur niet een relatie met de wij-laag van het gedicht gegeven, wat nog versterkt
wordt door het vraagteken tussen haakjes, dat onmiddellijk op hun vermelding volgt.
Dit heeft zijn consequenties voor het gedicht. De totaliteit van het ‘wij’ wordt hierdoor
immers opgevat als meer dan de som der delen (ik en jij). In die totaliteit spelen
zaken mee die niet direct inhaerent zijn
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aan de persoon van de ik-figuur en de jij-figuur afzonderlijk.
Al met al voldoende redenen om de physische realiteit in het vers nader te
bestuderen, maar hoofdzakelijk omdat die werkelijkheid de enige weg is die naar de
‘wij’, volgens de verklaring van de ik-figuur zelf het enige onderwerp van het gedicht,
en naar de zin van het gedicht kan voeren.
Het splijt
dikwijls maar ís, immers heeft een soort. gewicht
van 34.3

We gaan er van uit dat ‘het’ tegelijkertijd ‘wij’ en een alphadeeltje is. Splijten kan
transitief en intransitief gebruikt worden. De beide mogelijkheden worden hier niet
naast elkaar gerealiseerd. Het splijten wordt nl. gezien als een belemmering voor het
bestaan van de helium-kern, - al is dat alleen maar een belemmering op het eerste
oog. Aan het bestaan van iets dat een bestaand ander iets in tweeën deelt valt
eenvoudig niet te twijfelen. In dat geval zou de tegenstelling die ‘maar’ aangeeft
volledig irrelevant zijn.
Splijten wordt dus intransitief gebruikt: in het gedicht wordt de heliumkern
verondersteld zeer regelmatig uit elkaar te vallen, al dan niet door aan die kern
exterieure processen. Het schaap, dat we nu op de snijtafel hebben, is er physisch
gezien een met vijf poten. Men hoeft helemaal geen full-time kernphysicus te zijn
om te weten dat er voor de splitsing van een helium-kern onvoorstelbare energieën
nodig zijn. Daarvoor volstaat zelfs mijn kennis. Helium-kernen zijn zo onverwoestbaar
dat men er vele andere, zwaardere kernen mee kan splitsen, terwijl de helium-kern
zelf intact blijft. Er laten zich hooguit enige processen denken die een helium-kern
zouden kunnen vernietigen, maar dat gebeurt hoe dan ook met ‘dikwijls’.
Ik zwijg verder maar over de mogelijkheid van een spontane desintegratie van een
alpha-deeltje: die bestaat niet.
Er staat in het gedicht zeer expliciet dat ‘het’ bestaat (Het splijt dikwijls maar ís) en
daarvoor worden redenen opgegeven door het gebruik van het woord ‘immers’ dat
hier een sterk op de voorgrond tredende reminder-functie heeft. Ik zal die redenen
onder meer op hun physische geldigheid toetsen.
immers heeft een soort. gewicht
van 34.3, atoomnummer 2:2 protonen (jij
en ik), 2 neutronen (?) en een heel kleine neutrino.
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Voor ik aan die verificatie begin een iets meer algemene opmerking. De volkomen
leek op natuurkundig gebied zal misschien moeilijkheden hebben met ‘soort. gewicht’.
Hij kan veronderstellen dat met ‘gewicht’ een nieuwe zin begint wegens het
voorkomen van de punt ervoor. Vervolgens zal hij er zich over verbazen waarom
die nieuwe zin met een kleine letter begint, omdat het gedicht verder helemaal
gestandaardiseerd gesteld is wat de typografie betreft. Die lezer moet er op gewezen
worden dat de punt hier een afkorting aangeeft. Voluit geschreven, lijkt mij bedoeld
‘soortelijk gewicht’.
Ik zeg ‘lijkt mij’. De door Polet gebezigde afkorting is in de in het nederlands
gestelde physische literatuur hoogst ongebruikelijk. Men kort daar meestal af ‘s.g.’.
Dat is zo overwegend het geval dat Van Dale het als een vaststaande afkorting
vermeldt.
Bij de physisch onkundige zou in dit gedicht ‘s.g.’ veel gemakkelijker als afkorting
overgekomen zijn. De betekenis ervan zou hij dan kunnen opzoeken. Polet schrijft
echter ‘soort. gewicht’ en vergroot daardoor de onzekerheid, omdat de door de punt
gescheiden groepen graphemen in het nederlands afzonderlijk een betekenis hebben.
De functionaliteit van deze onzekerheids-procedure voor het gedicht heb ik niet op
kunnen sporen.
De opsomming die op ‘immers’ volgt, vormt als geheel de bestaansreden van het
‘het’, zoals we al zagen. Physisch gezien is die opsomming nutteloos: als iets een
soortelijk gewicht heeft bestaat het automatisch, hoewel de eigenschap van het bezit
van een soortelijk gewicht natuurlijk lang niet altijd voor alle physische realiteiten
geldt.
Voor dat bestaan is nu de vermelding van atoomnummer, aantal protonen en
neutronen niet adequaat: het gevolg daarvan is dat, wil de enumeratie als geheel in
het gedicht poëtisch zinnig zijn, - en daar moeten we van uitgaan - het grootste
gedeelte ervan een betrekking tot de wij-laag van het vers hebben moet. Voor de
protonen was dat het geval, en wel op een bijzonder expliciete manier. Voor de
neutronen was de relatie tot de wij-laag even nadrukkelijk discutabel, om niet te
zeggen duister.
Rest nog het neutrino en de toevoeging ‘van 34.3’.
Bekijken we dat neutrino physisch, dan zou het te ver voeren in het kader van dit
opstel, dat beslist niet een natuurkundige populair-weten-schappelijke verhandeling
wil zijn, die functie van het neutrino voor het gedicht te ontleden. Na het opwerpen
van - voor mij - immense bergen physische theorie, kan ik er nòg alleen maar naar
raden. Het gedicht geeft te weinig informatie over de raakpunten van het neutrino
met de
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wij-laag om physische speculaties voldoende achtergrond in het vers te geven.
Ik beperk mij er toe er op te wijzen dat Polet het woord neutrino (verkleinwoord
van neutron) niet zoals gebruikelijk onzijdig laat zijn. Als de lezer de mogelijkheid
uitsluit dat Polet van dat gebruik niet op de hoogte was, is de enige conclusie die die
lezer kan trekken, dat het neutrino door de deneutralisering van het lidwoord ervoor
gepersonificeerd of vermenselijkt wordt. Dat gecombineerd met de nadere
omschrijving ‘heel kleine’ leidt hem weer in een doolhof van mogelijkheden: ‘de
neutrino’ kan staan voor een nakomeling in het baby-stadium, om maar wat te noemen.
Omdat de lezer door het vers niet gedwongen wordt een beperkte hoeveelheid wegen
in te slaan, kan hij er beter van af zien te kiezen.
Het soortelijk gewicht wordt op een inadequate manier voor het gedicht van
numerieke waarde voorzien. De toevoeging is overbodig, want het is bijna op het
eerste oog al vanzelfsprekend, dat ‘van 34.3’ niets met de wij-laag te maken kan
hebben. Bovendien is de informatie moeilijk verifieerbaar, als de lezer toevallig niet
weet dat het in Landolt-Bornstein na te slaan is. Het is duidelijk dat ik me die moeite
gespaard heb.
Men kan zich afvragen, of een gedicht waar physische termen in voorkomen physisch
volledig verantwoord moet zijn. Vanuit beide standpunten, het poëtische en het
physische, is dit inderdaad in zijn algemeenheid niet waar. Vooral in poëzie zijn
weinig dingen in hun algemeenheid waar.
Van de natuurkunde uit gezien is het niet nodig: die zit niet te springen om een
deskundige en heldere versificatie van een stuk theorie. De tijd van Van Maerlant is
wel voorbij. Vroman doet meermalen onder meer de biologische realiteit geweld
aan, terwille van de functionaliteit van een gedicht. Een bioloog zal daar niet zo veel
moeite mee hebben. Men moet een realiteit kennen om hem op een zinnige manier
geweld aan te kunnen doen. Dat is overigens niet alleen voor vakmensen mogelijk.
Hoe dit ook zij: het onderhavige gedicht gaat zo expliciet over op een aan de
wij-laag identiek, of met de wij-laag parallel niveau, het physisch vlak, dat een ver
doorgevoerde overeenkomstigheid van het ene aan de andere door het vers zelf geëist
wordt, gezien het feit dat de wij-laag het enige bestanddeel ervan is.
Enerzijds wordt nu een vaststaand en overgeleverd betekenissensysteem, dat van
de kernphysica, vervormd op een vrij willekeurige manier. De
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procedure om daardoor de amorfe egaliteit van het besluit van het gedicht exact te
onderstrepen, slaagt niet omdat een poëtisch analogon van een physische redeneertrant
ontbreekt. De technische termen zijn onsamenhangende kreten gebleken. Dat de
physica die samenhang in het gedicht niet geeft, is niet van belang. Dat het vers zelf
de samenhang niet gaf, is erger. De sublimatie van physica - hoe strikt
wetenschappelijk dan ook - tot poëzie is uitgebleven.
Anderzijds blijkt de correlatie tussen de beide lagen van het gedicht op verscheidene
plaatsen in nevelen, ergens anders in slagen in de lucht, en weer elders in
tegenstrijdigheden gehuld te zijn.
Deze twee kanten kunnen uiteraard niet los van elkaar gezien worden. De feitelijke
incohaerentie van het gedicht komt er op neer, dat het object waarmee de hoofdmoot
van het gedicht, de wij-laag, vergeleken wordt, niet opportuun gekozen is. In dat
object worden niet functionele, want niet aantoonbaar gemotiveerde, mutaties
aangebracht.
Over de rest van ‘Wij-materie’ kan ik iets korter zijn. Het gedicht heeft vanaf de
zesde regel een antropomorpher gebruik van beeldspraak.
In de natuurkunde is het zo, dat er een meestal algemeen aanvaarde afkorting staat
voor een physisch begrip. Voor het aparte geval ‘s.g.’ gaf ik dat al aan. Deze gewoonte
heeft men zeer sterk wanneer het elementaire deeltjes betreft. Er is mij geen
lambda-deeltje bekend als in de vijfde regel bedoeld. Wel ken ik een deeltje dat als
herkenningsteken een hoofdletter lambda voert. Het verschil hoofdletter-kleine letter
is belangrijker dan men oppervlakkig geneigd is te denken. Zo wordt het gewicht
van een lichaam aangegeven door G, en de versnelling van de zwaartekracht door
g. Het is niet waarschijnlijk dat Polet van plan is een nieuw - en erg particulier systeem van physische afkortingen in te voeren. Dat heeft tot gevolg dat het
lambda-deeltje van Polet hooguit een niet-physische zaak is met desondanks physische
reminiscenties. De golflengte van een golfverschijnsel pleegt men bijv. door een
kleine lambda aan te geven. De omstandigheid dat aan een golfverschijnsel een
deeltjeskarakter toegevoegd kan worden, geeft dan weer aanleiding tot allerlei
natuurkundige gissingen, die overal en nergens op kunnen slaan. Wordt de lambda
geacht te allitereren op liefde, met de identificatie vandien? Het is een mogelijkheid
die een onmogelijkheid wordt omdat ze in het gedicht niet dwingend gerealiseerd
wordt.
Ik had het over een antropomorpher gebruik van het beeld in de tweede helft van
‘Wij-materie’. Het warmte ontwikkelen is bijv. een nog duide-
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lijk natuurkundige uitdrukking, maar in de physica is erotische warmte nog niet
gedefinieerd. Aannemend dat ‘wij’ in regel acht nog steeds gedacht kan worden als
twee protonen, boeit ook hier de beeldspraak niet door een adequaat gekozen parallelle
situatie: protonen lossen nooit op in licht, zelfs niet in energie in het algemeen. Zij
hebben voor zover men weet, en men weet ondanks alles vrij ver, een oneindige
levensduur.
In de achtste regel van het gedicht komt het woord ‘materiemystici’ voor. De neiging
om in gedrukte teksten veranderingen, die in eigen ogen verbeteringen zijn, te
suggereren neem ik uiterst zelden bij mezelf waar. De lezing van ‘Wij-materie’ heeft
een uitzondering op deze regel veroorzaakt. Voor zover dat materiemysticus-zijn
slaat op de ik-figuur van ‘Wij-materie’, zou ik hem liever het praedicaat
‘materiemystificator zonder reden’ willen meegeven. Een mystificator, die denkt dat
door een paar coquette lonkjes zonder enig inzicht in de physica ‘in een grote
verscheidenheid van vormen dit nieuwe wereldbeeld opgeroepen wordt’, zoals het
op de flap van ‘Konkrete Poëzie’ zo treffend heet. Voor de vraag of de ik-figuur met
Sybren Polet vereenzelvigd mag worden interesseer ik mij niet.
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Wat werd ontvloden?
F. Balk-Smit Duyzentkunst
Naar aanleiding van ‘Wanneer was toen?’ (H.U. Jessurun d'Oliveira, Merlyn 3/1, p.
38-47) wijs ik op enkele punten pleitend vóór de door d'Oliveira verworpen
interpretatie: ‘Ze verwijst naar de huizen’, en tegen: ‘ze verwijst naar de dood’.
1. Zoals d'Oliveira zelf opmerkt ‘doet het voornaamwoord als enkelvoud... niet geheel
korrekt, zelfs dialektachtig aan.’ Dit weegt des te zwaarder daar het vers zulke van
de spreektaal verwijderde termen bevalt als ‘eender’, ‘daarneven’, ‘nabijer’, ‘ontvlood’
en ‘imminente’, en ook door andere eigenschappen verre van ‘dialektachtig aandoet’.
2. Dat het ‘wat natuurlijker (zou zijn) om aan te nemen dat de figuur in het gedicht
getracht heeft de dood of de zekerheid van de onontkoombaar naderende dood te
ontlopen, dan dat hij de huizen, meervoud nog wel, zou zijn ontvlucht, nu er geen
enkele beweegreden voor deze vlucht wordt aangegeven.’, is hoogst aanvechtbaar,
tenzij die figuur een reële en snel naderende dood moest ontkomen. Daar wordt echter
geen melding van gemaakt. Integendeel het gaat hier om de altijd aanwezige zekerheid
van de nu eenmaal steeds naderkomende dood. Het is zinloos om díe dood te willen
ontvluchten, (zoals het natuurlijk is de reële dood te willen ontvluchten, wat ook Van
Eijck's tuinman doet, althans vanuit de tuinman zelf bekeken: deze ziet, paradoxaal
gesproken, de dood in levende lijve voor zich).
3. Het bovenstaande wordt ondersteund doordat er staat (reg. 5.) dat de zekerheid
van de dood nabijer is, d.w.z. nabijer dan toen. Die grotere afstand tot de zekerheid
van de imminente dood (eenvoudig doordat men jonger is), geeft des te minder
aanleiding tot vluchten. Hier komt
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nog bij, dat het typische ‘ik-sla-op-de-vlucht’-karakter in het archaïsche ‘ontvlieden’
zich veel minder aan de lezer opdringt dan in ‘ontvluchten’ (waarmee d'Oliveira het
identificeert), zoals ook ‘vlieden’ zwakker, minder overhaast, minder bedreigd is
dan ‘vluchten’ en meer de kant op gaat van het neutrale ‘zich losmaken van’. Uit al
het overige blijkt dat het vertrek uit die buurt moet hebben plaats gevonden. Een
soort verwijzing naar ‘nestvlieder’ is misschien niet eens ver gezocht, juist in verband
met ‘huizen’, want:
4. Dat er lange tijd moet zijn verlopen tussen ‘toen’ en het impliciete nu, dat er
wellicht van een zekere jeugd in ‘toen’ sprake is, wordt binnen de tekst zelf volkomen
duidelijk door de eerste twee strofen: dat water, sluis en huizen ‘feitelijk onveranderd’
zijn gebleven zou na een korte spanne tijds geen verwondering wekken en een
overbodige mededeling zijn.
Tenslotte zij, buiten het kader van bovenstaande argumentatie, opgemerkt, dat het
eendere geruisch uitwijst naar één identiteit van in de tijd niet-onderbroken geruis,
in tegenstelling tot wat d'Oliveira voor de hand achtte: ‘een eender geruisch’, dat
immers ook van een andere rivier, van ander water, zou kunnen zijn.
Voorts zij vermeld, dat naar de aanwezigheid van de dood in het beschreven stukje
Utrecht impliciet verwezen wordt door Alleen (reg. 5): Het noemt een uitzondering
binnen de beschreven buitenwereld; deze is onveranderd in vele opzichten, alleen
niet in haar relatie tot de aanwezigheid van de dood.

Naschrift
Mevrouw Balk heeft zich afgezet aan mijn twijfel om te betogen dat het wel degelijk
de huizen zijn, en niet de dood, die ontvloden worden. Deze ongezochte gelegenheid
om nog iets over het gedicht op te merken neem ik graag waar.
ad 1. Akkoord.
ad 2. Weliswaar is het, objektief gezien, natuurlijk zinloos de dood te willen
ontvluchten, en ik zal ook niet zeggen dat het vaak lukt, maar dat
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neemt niet weg, dat men heel goed in paniek kan raken, of de gedachte aan de dood
willen wegdringen. Aan het wegspringen voor imminente auto's heb ik echt niet
gedacht. Het ontvlieden van de zekerheid van de dood mag dan verstoppertje spelen
zijn, het is anderzijds ook niet duidelijk waarom nu juist deze huizen ontvloden
worden. Wat is het motief?
ad 3. Ik ervaar de betekenis van ontvlieden inderdaad veel meer als ‘benen maken’
dan als een neutraal ‘zich losmaken van’ zoals mevrouw Balk (die ik wel mag
identificeren met ‘de lezer’) het opvat. Het snelheidsaspekt dat n.m.m. in ontvlieden
is aan te wijzen maakt van het vertrek toch zeker een overhaaste aftocht. Enfin, ik
heb het woord ontvlieden zeker telkens in andere contexten aangetroffen dan mevrouw
Balk. Wie heeft de verkeerde boeken gelezen?
Dat van die nestvlieder vind ik inderdaad vèrgezocht. De niet met zoveel woorden
uitgesproken maar toch dragende gedachte, dat de figuur in zijn jeugd in deze buurt
gewoond heeft en dat hij zich, zoals alle kinderen moeten, uit het ouderlijk milieu
heeft losgemaakt, kan ik niet delen. Het meervoud ‘huizen’ is te onbepaald om er
het eigen huis mee aangeduid te achten; het gaat hier om een neutrale huizenrij,
zonder dat blijkt van een speciale affektieve relatie met één eruit.
ad 4. Akkoord.
Wat de slotopmerkingen betreft nog het volgende. Dat ‘een eender geruisch’ bij
verder gelijkblijvende context ook de vergelijking met andere wateren zou
introduceren strijd ik af. Er is geen aanleiding om het in die richting te zoeken. Het
onbepaalde lidwoord geeft hier alleen aan dat de spreker zich realiseert dat de
toegesprokenen het geluid niet uit eigen ervaring kennen. Het bepalend lidwoord
doet een beroep op de voorkennis van de toehoorder, er wordt van hem verwacht dat
hij weet over welk specifiek geruis het gaat. Toegegeven dat het als verwijzing naar
De sluis maar een heel zwakke waarde heeft.
De werking van Alleen. Ik ben geneigd deze in samenhang met die van feitelijk
(reg. 4) te zien. In de wereld van de feiten is niets veranderd, maar in de binnenwereld
van de man wel: daar is de zekerheid van de dood dichterbij gekomen. Daarom kan
men moeilijk spreken van de aanwezigheid (impliciet of niet) van de dood in het
stukje Utrecht; tenslotte staat er de zekerheid van de imminente dood, d.w.z. de
aanwezigheid van de dood is een gedachte, niet iets van de ‘external world’.
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Ik geloof al met al dat het pleit voor het op ‘huizen’ laten terugslaan van ‘ze’ nog
niet gewonnen is. Maar er is nog een derde mogelijkheid, waarop ik door prof. mr
J. Offerhaus gewezen ben: ‘ze’ kan terugslaan op zowel ‘De huizen’ als op ‘het
water’ en ‘dezelfde sluis’ uit de eerste strofe, kortom ‘ze’ als samenvatting van de
in de beide eerste strofen geschilderde elementen van dit stukje wereld. Ik voel daar
veel voor. De huizen verliezen hun uitzonderingspositie; de reaktie van het ontvlieden
vindt plaats op de totaliteit van het stadsgezicht. Struktureel gesproken worden in
deze opvatting de beide buitenwereld-strofen nu verbonden aan de
binnenwereld-strofe. Men zou dan het thema van dit gedicht (los dus van De sluis)
als volgt kunnen omschrijven: de wereld verandert niet, of hij nu uit statische dan
wel dynamische elementen is opgebouwd; deze onveranderlijkheid doet mij mijn
sterfelijkheid beseffen.
d'O.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Punt ter overweging van Komma
Komma, het nieuwe blad dat niet voor de mond genomen wordt, is er. In het
voorwoord vertelt de redactie waarom. ‘De functie van de komma is grammaticaal
èn ritmisch. Dit betekent, dat het plaatsen van de komma zowel door logische,
traditionele als creatieve, vernieuwende factoren wordt bepaald.’
Zodoende.
Overigens wordt er niet alleen gepraat over het plaatsen van komma's. Ook het
zetten van punten komt ter sprake: in een stuk van weverbergh (dat ieder schaap
moet lezen, zou ik zeggen), en in mijmerijen van Dubois, waar ze op de
cultuur-historische i geplaatst worden. Luister maar eens naar de laatste alinea:
‘Ik zag in het Museum Brera te Milaan een schilderij van Jacopo Robusti, een
pieta, dat eensklaps een benauwende gedachte wakker riep. Er ligt een patine over
het werk dat het indrukwekkend maakt en er een mysterieuze diepte aan geeft. Toch
is Robusti geen groot schilder. Ik zie te goed dat wat waarde aan het schilderij geeft
niet van hem komt. Maar dat ondergraaft heel de idee van creativiteit. Want wanneer
wat ik maak mij laat voortduren door iets anders dan wat ik maakte, duur ik voort
door iets wat ik niet ben en zelfs niet ken. Dan besta ik dus ook niet langer daarin.
Ook de creativiteit een sinistere grap?’
Benauwend of niet?
Het kan natuurlijk zijn dat het minder sinister is als men er van uitgaat dat wat
waarde aan het schilderij geeft komt van Tintoretto (zoals Robusti meestal genoemd
wordt). Ik zou zeggen, de lezer moet het maar eens proberen en het hele stukje
overlezen vanuit dat perspectief.
Is dat nou aardig? Die jongens beginnen net! Denk maar: bij ieder wiegje staat tussen
de andere in ook één boze fee.
J.J.O.

Mr.
In Engeland heeft één van de bekendste, zij het niet beste, jongere schrijvers een
encyclopedie van beruchte moordgevallen samengesteld. Zouden wij dan achter
blijven? Moordenaarswerk, een kroniek van 120 Nederlandse moordzaken is
weliswaar niet het werk van een echte schrijver, maar Hans van Straten biedt de lezer
compensatie: de meesterstitel. Zo staat het er dan ook op de kaft van het boek, Mr.
Hans van Straten. Vlot en toch een vakman.
Er staan wel een paar vergissinkjes in de tekst. Dezelfde dame die op p. 198 Steen-
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houwer heet, duikt op p. 208 als Steenhauer op. Zeker een andere krant geraadpleegd.
Maar de academische graad staat er toch niet voor niets bij. Een goed jurist weet
dat men voorzichtig moet zijn met het noemen van namen van veroordeelden. Vandaar
dat Van Straten fantasie-namen gebruikt voor de daders van de baarnse moord. Bravo.
Consequent is hij niet, want onder de spannende titel Een man wist te veel wordt
ons, met naam en toenaam, alles en nog wat verteld over de moord waarvoor Johan
Brouwer in zijn studententijd werd veroordeeld. Waarom dat in dit geval zonder
omslag moest gebeuren? Dat weet toch iedereen, een moord door een schrijver is
interessanter dan een andere! (Weliswaar leven nog enkelen van de betrokkenen,
maar je kunt niet aan iedereen denken.)
En er is nog een reden voor openbaarheid. ‘De latere levensloop van Johan Brouwer
is het voorbeeld van een opmerkelijke reclassering.’ Niet alleen heeft hij braaf
gestudeerd en goede boeken geschreven, ‘onder de bezetting wekte hij overal op tot
verzet tegen de Duitsers, vooral onder studenten, en nam deel aan de aanslag on het
Bevolkingsregister. Het is dus toch tot een overval gekomen (...). In elk geval is hij
daarvoor, met zestien anderen, op 1 juli 1943 gefusilleerd.’ Weliswaar is hier niets
van aan, maar Van Straten is jurist en geen historicus. Het onmogelijke mag men
niet eisen.
Na Achterberg, Brouwer. We zijn dus aan de C toe. Wie volgt?
J.J.O.

Schrijfkrant
Nu onze dag- en weekbladen hun kritische plicht zo slecht verstaan, hebben wij er
een gekregen dat zich aan niets anders wijdt. Niet gek.
Op de voorpagina van Jaargang 1 nr 1 staan meteen al twee stukken zoals je er
niet veel in de kranten ziet. Eén van Scheepmaker, die je natuurlijk wèl veel in de
kranten ziet. Hij heeft het dan over litteraire zaken, over voetballerszaken en over
algemene zaken. Scheepmaker is de enige Nederlandse columnist, zegt iedereen, en
dat zal wel betekenen dat hij de enige Nederlandse journalist is die net zo blij is met
een anti-semitische voetballer als Dagboekanier, zijn grootvader, met een mishandelde
kat. Hij krijgt er de kans door, al zijn talenten in één stuk te verenigen.
Toch is zijn artikel, al is het duivels knap (hij weet Fens en Van Doorne in één
hok te krijgen) niet het beste van dit journalistieke debuut. Die eer moet men gunnen
aan een stuk van Holsbergen, over Vestdijk ditmaal. Holsbergen is bang voor niets,
niet voor de ‘halvegare critici’, die doorgaans ‘lummels’ zijn, en niet voor Vestdijk.
Van de stijl van veilingmeester Holsbergen heeft de lezer van Merlyn al eens
eerder mogen genieten; dat moet hij dit keer dus missen. Maar de beste opmerking
van zijn stuk wil ik niet voor mezelf alleen houden. Daar komt hij:
‘Meester (is Vestdijk) in de verbeelding, “De kelner en de levenden” met het
ontroerende slot waar de oberkelner Leenderts met de hond en Wimpie uit de scène
lopen’. Dit is wat Holsbergen zelf noemt: enorm, meesterlijk, om te gieren, klassiek,
grandioos en vooral: langs de neus fantastisch. Beter eigenlijk dan dezelfde scène
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bij Vestdijk, waar het de Christus-kelner, en niet de Duivel-ober is, die Wim Kwets
en de hond meeneemt.
Vijftien titels weet Holsbergen binnen één alinea te persen, allemaal voorzien van
epitheta als enorm, meesterlijk etc. (zie boven). En die ene keer dat hij ook nog wat
over de inhoud van een boek zegt, is het er nogal ver naast, ondanks dat vertrouwelijke
‘Wimpie’.
Ik kan me best voorstellen dat Holsbergen Vestdijk ‘intelligentere critici’ toewenst.
Ik zou er zelfs aan toevoegen: en vereerders die hem lezen.
J.J.O.
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[Nummer 3]
Analyse en oordeel
J.J. Oversteegen
In De Tijd van 19 december 1964 kan men een standpunt aantreffen, dat typerend
is voor de opinie van vele critici over Merlyn: de analyse zoals wij die van tijd tot
tijd bedrijven, heeft alleen maar zin bij werk waarvan het litteraire belang
onomstotelijk vast staat. Zodra het zwakke boeken betreft wordt de analyse minder
bevredigend. Met andere woorden, analyse is alleen mogelijk bij boeken die de
criticus positief waardeert. En weer anders: analyse leidt niet tot een waarde-oordeel.
Ik begrijp dat standpunt wel, maar vind het volstrekt onjuist. Eerder zou ik het
omgekeerde willen zeggen, namelijk dat alleen in en na een grondige analyse een
gefundeerd waarde-oordeel van litteraire aard uitgesproken kan worden. Om dat
waar te maken zonder aan een nietes-welles discussie te beginnen, stel ik in een
drietal stukken de verhouding van de analyserende en de oordelende benadering aan
de orde. Het lijkt misschien een theoretische kwestie zonder meer, maar naar mijn
smaak kan men zich niet in ernst met litteraire kritiek bezig houden, zonder voor
zich zelf vastgesteld te hebben hoe men denkt over het waarde-oordeel, en de
argumentatie die daarbij te pas komt.

I
Door de verabsolutering van het begrip ‘objectief’ tot zoiets als ‘onfeilbaar’, en de
reactie op dit extremisme, die men ongeveer zo kan samenvatten: ‘al onze opinies
zijn subjectief, want alleen geldend voor ieder van ons persoonlijk’, is een verwarring
ontstaan die komisch zou zijn als er geen praktische gevolgen aan verbonden waren.
Want wie, oprecht of uit koketterie, het kritische oordeel als een strikt persoonlijke
affaire ziet, moet wel tot de conclusie komen dat in een boekbespreking alleen de
recensent er toe doet, en dat het besproken boek niet meer dan een aanleiding is.
Critici van niveau hebben dit standpunt verdedigd, en uit
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eigenbelang zullen zij dat niet gedaan hebben, want als zij gelijk hadden, is de enig
mogelijke gevolgtrekking dat litteraire kritiek overbodig is. Voordat er verder ook
maar iets over het belang van de analyse voor de litteraire waarde-bepaling te zeggen
valt, moet de vraag besproken worden of er wel een zinvol oordeel, d.w.z. een dat
ook voor anderen zinvol te maken is, bestaat.
Zoals bijna altijd, zou het antwoord op die vraag negatief moeten luiden, als men
teveel eist. Wie ‘de waarheid’ over litteraire zaken wil horen, stelt een verkeerde
vraag. Objectieve oordelen in de betekenis van ‘voor iedereen en altijd geldende’,
bestaan natuurlijk niet. Zelfs een voorzichtige uitspraak als die van Bomhoff1, dat
de tijd een ‘min of meer definitieve keuze doet’, wordt door de feiten krachtig
tegengesproken. Eén generatie geleden beschouwde de in litteris spraakmakende
gemeente Marsman als een groot dichter; het zou ongetwijfeld een grote schok voor
hen zijn om iets jongere lezers over dezelfde figuur te horen. Het is mogelijk en zelfs
waarschijnlijk dat dit een tijdelijk dal in de waarderingscurve is. Na ongeveer dertig
jaar is de reputatie van veel schrijvers op een dieptepunt, om daarna weer omhoog
te gaan. Misschien heeft Bomhoff dus toch gelijk, en brengt de tijd op den duur die
schommellijn tot stilstand of maakt er een golf met heel kleine uitslag van?
Ook dat is te optimistisch. Omstreeks 1900 was in Nederland, en elders, Dante
een gewijde naam, vrijwel onaantastbaar. De vertalingen kwamen bij bosjes uit.
Rond het jaar 1960 kon men meemaken dat hij naar achteren geschoven werd en het
veld moest ruimen voor tijdgenoten die vroeger zelfs niet genoemd werden. En Dante
is toch lang genoeg dood. Uitzonderingen zijn er niet. Alle ‘groten’ zijn wel eens
voor lange of korte tijd door gezaghebbende critici verketterd. Amusante voorbeelden
van deze cake-walk der litteratuurgeschiedenis kan men verder vinden bij F.L. Lucas,
in zijn Literature and Psychology. Hier hebben wij er genoeg aan, te constateren dat
men niet op een enigszins blijvend oordeel over litteraire werken mag rekenen.
Maar wie is dan ook zo gek om dat te verwachten? Of om uit de onmogelijkheid
van een absoluut oordeel het omgekeerde af te leiden, dus dat litteraire oordelen
louter privé zijn, niet overdraagbaar behalve bij wijze van signaal voor
gelijkgestemden, van horderoep voor kritische akela's? Zo gek zijn er heel wat.

1

In: Het probleem der waardevrije interpretatie van letterkunde (Alg. Ned. Tds. voor
Wijsbegeerte en Psychologie, Assen 1957).
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Een oordeel is altijd het vastleggen van een relatie. Dat wil dus zeggen dat het
oordelende subject er niet uit weg te denken is, maar het beoordeelde object evenmin.
Het is dus altijd persoonlijk, het resultaat van een subject-object confrontatie. Voor
die relatie het woord subjectief gebruiken, werkt vervalsend. Als dan bovendien het
oordelen nog gelijk gesteld wordt aan het concluderen, kan niemand meer iets
redelijks te berde brengen (hierover bv W. Righter, Logic and Criticism).
Het oordeel omvat heel wat meer dan alleen de conclusie. Die is slechts een (niet
eens zo heel belangrijk) onderdeel van een gecompliceerd proces waarbinnen
waarnemen en oordelen niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Iedere litteraire
analyse is de vaststelling van een aantal feiten maar tegelijkertijd het rangschikken
daarvan in een bepaald verband dat positief, negatief of gemengd gewaardeerd wordt.
Het verslag van de waarnemingen doet zich tevens voor als de adstructie van een al
dan niet expliciet uitgesproken waarde-bepaling. Een van de weinige boeken die
geheel aan het litteraire waarde-oordeel gewijd zijn, Leonhard Beriger's Die
Literarische Wertung (Halle/Saale, 1938), begint met deze woorden: ‘Alles
literarhistorische Bemühen und alle literarische Kritik ist immer zugleich
Wesenserkenntnis und Wertung (...) Denn im Grunde ist ein Kunstwerk überhaupt
nur ein solches, insofern es Wertträger ist, Werterlebnisse auslöst.’ Zo knoerstig als
in het duits kunnen wij het niet zeggen, maar gelijk heeft Beriger wel.
In dit stuk ga ik er dus van uit, dat een discussie over de algemene geldigheid van
het litteraire oordeel zinloos is, aangezien dat oordeel bestaat uit verschillende
handelingen, die niet in dezelfde termen omschreven kunnen worden. Al kan het
concluderende staartje ervan geheel persoonlijk (en voor mijn part subjectief) genoemd
worden, de adstructie, dat wil zeggen 99% van het eigenlijke oordelen, geschiedt
aan de hand van de feiten van het bestudeerde object, en kan dus heel goed als
objectief bestempeld worden. Dat die feiten weer vanuit de subject-object relatie
gekozen en omschreven worden, maakt ook dit proces persoonlijk, maar zolang men
kan blijven wijzen naar aantoonbare eigenschappen van het object, blijven ze
overdraagbaar en controleerbaar (als men dat liever hoort dan ‘objectief’). In de
relatie tussen de criticus en zijn lezer heeft de laatste zelf in de hand in hoeverre hij
met de eerste mee wil gaan. Natuurlijk is zijn vrijheid groter wanneer het om een
boek gaat dat hij goed kent, en gering als hij het besproken werk helemaal niet gelezen
heeft, wat vaak het geval zal zijn bij een krante-recensie. Maar dan spelen allerlei
andere factoren weer een rol; voorlichten is nu
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eenmaal voor een deel beïnvloeden, en het hangt van de criticus en diens doelstelling
af hoeveel van zijn kaarten hij op tafel legt. Vaak gaat het zelfs helemaal niet in de
eerste plaats om litteraire standpunten, maar bijvoorbeeld om levensbeschouwelijke.
Om precies duidelijk te maken wat ik bedoel met objectief, citeer ik nogmaals
Bomhoff (p 340), die het woord in een sterk afwijkende betekenis gebruikt: ‘Het
(kunstwerk) doet een beroep krachtens zijn autonomie op mijn objectieve kennis van
zijn objectief wezen’. Voorzichtigjes zou ik die uitspraak wel over willen nemen,
als ik tweemaal het woord objectief mag schrappen. De eerste keer omdat het gaat
om de subject-object relatie (die niet objectief is, al kan zij wel in objectieve termen
vastgelegd worden), de tweede maal omdat het woord een tautologie vormt: het
wezen van het kunstwerk, dat is hetzelfde als de objectieve eigenschappen ervan (de
eigenschappen van het werk als afzonderlijk object).
Er is nog een ander front, minder theoretisch, waarop de critici zich soms moeten
verdedigen tegen de bewering dat hun bedrijf zinloos is, en daar zijn het vaak de
schrijvers zelf die hun tegenstanders zijn: de oordelende activiteit wordt gezien als
een eigenwijze inmenging in andermans zaken. Waarom niet gewoon lezen en zijn
mond houden?
Dat klinkt extreem en dus sympathiek, en van tijd tot tijd denk ik er ook wel zo
over. Maar de gevolgen van algemene zwijgzaamheid zouden toch juist voor de
schrijvers minder gunstig zijn. Bovendien is niet alleen de behoefte van de
maatschappij aan inlichtende mededelingen over litteratuur een feit, ook blijkt een
bepaald soort lezer, in keurige harmonie daarmee, zich min of meer regelmatig te
willen uitspreken over zijn lees-ervaringen. Men kan het als een exhibitionnistische
afwijking zien, maar het is nu eenmaal zo. Misschien dat het voorkomt uit de drang,
zich aan anderen op te leggen met de povere middelen van wie geen beroepsmilitair
of politicus is; of juist uit de jalouzie dat anderen hetzelfde werk zouden waarderen
(een soort acte van bezit: in deze vorm is dit boek van mij, en ieder ander heeft er af
te blijven), of allebei tegelijk. Litteraire kritiek bestaat in elk geval, en daarom kan
de criticus er beter wel dan niet over nadenken wat hij eigenlijk doet.
Een gevolg van die aandacht voor de eigen bezigheid kan bijvoorbeeld zijn, dat
wij ons bewust worden, niet alleen van de openlijk gehanteerde eisen die bij ons
oordeel een rol spelen, maar tevens van de onbewuste. De criticus die een boek
verwerpt omdat hij meent dat het in tweeën uiteenvalt, zegt niet alleen iets over dat
boek, maar ook over een postulaat dat hij niet expliciet formuleert: een litterair werk
dient een eenheid
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te vormen. Om een dergelijke impliciete eis efficiënt te maken, moet men hem zelf
onderkennen, en proberen zo precies mogelijk te omschrijven. Pas dan gaat het op
die basis uitgesproken oordeel voor de lezer meer betekenen dan de kreten waar de
snapshot kritiek ons dagelijks op vergast. Afgezien van het feit dat de criticus een
beetje vals speelt met het ongeformuleerd houden van zijn uitgangspunt (de lezers
kennen de spelregels niet!), hij verzwakt door zijn vaagheid ook nog het effect van
zijn uitspraken. Van Deyssel's voorkeur voor proza dat als een man op hem af kwam,
mag als afschrikwekkend voorbeeld gelden van een kritische norm waar geen mens
wat aan heeft. Praktisch gesproken, zou men er alleen maar op kunnen zeggen: dan
kun je lang wachten.
Ondertussen, er valt weinig tegen de stelling in te brengen dat wij nooit over ‘het
werk zelf’ kunnen spreken, maar hoogstens over ‘het werk zoals wij dat waarnemen’.
Wanneer iemand daar een argument tegen de litteraire kritiek uit wil puren, zou ik
zeggen: zelfmoord is de enige uitweg. Want wat daar gezegd wordt geldt voor al
onze waarnemingen, voor bestaan tout court dus. Alleen een gefrustreerde idealist
(in de filosofische betekenis) kan zich er zorgen over maken dat wij geen ‘echte’
realiteit kunnen observeren, maar dat wij ons moeten behelpen met de relativiteit
van onze optiek. Het litteraire werk Hamlet bestaat niet los van de lezers, of is
hoogstens een door niemand tot een eenheid gemaakte reeks letters. Het is dus geen
door de lezer vervalste constante. Maar evenmin is de Hamlet hetzelfde als mijn
Hamlet. Het ding leidt wel degelijk een eigen bestaan (men kan er bijvoorbeeld
aantoonbaar onjuiste uitspraken over doen), namelijk als totaal van alle
Hamlet-lezingen waar de gedrukte tekst tot op dit moment aanleiding toe gegeven
heeft, of liever nog, om de toekomst er in te betrekken, als limiet van alle
Hamlet-lezingen die geweest zijn en nog komen kunnen. Wie de bewegelijkheid van
het litteraire object niet erkennen wil, doet beter er niet op te mikken, want die
versatiliteit behoort tot het wezenlijke ervan.

II
Bij de afbakening van mijn onderwerp, zou ik eerst een opsomming moeten geven
van de aspecten van het oordelen, waarmee ik mij niet bezig zal houden. Maar daar
is geen beginnen aan. Ik schrijf zelfs niet over het oordeel in het algemeen (dus de
filosofische en psychologische problematiek van de menselijke reacties op de
buitenwereld voorzover die een waardegevend karakter hebben), maar alleen over
de waardebepaling van litteratuur.
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Bomhoff bijvoorbeeld zet zijn bakens aanzienlijk verder weg. Zijn lezing is voor een
belangrijk deel een polemiek tegen de opvattingen van Hellinga en Merwe Scholtz,
die vinden dat zij, als taalkundigen, geen litterair waarde-oordeel kunnen spreken,
terwijl Bomhoff betwijfelt of het mogelijk is, over een litterair object iets zinvols te
zeggen zonder ervan uit te gaan dat het een bijzondere taalsituatie is die alleen
oordelend begrepen kan worden. Mogelijk daarom heeft Bomhoff op zijn beurt het
oordeel zo centraal gesteld bij zijn bespreking van de interpretatie, dat de litteratuur
er uit verdwenen is. Op een incidentele opmerking na, zegt hij niets over het litteraire
waarde-oordeel dat niet net zo goed geldt voor het oordelen in het algemeen. Dit is
in overeenstemming met de filosofische gepreoccupeerdheid die blijkt uit alles wat
Bomhoff schrijft.
Voor mijn betoog zijn die aspecten van het evalueren, die niet in het bijzonder op
de litteratuur betrekking hebben, bijzaak. Het gaat mij dan ook niet, zoals Bomhoff
wel, om de bespreking van de wijze waarop het ja-nee oordeel tot stand komt, maar
om de aard der argumenten die gebruikt worden ter adstructie van een al dan niet
concluderend oordeel.
Nog iets dat ik niet zal behandelen: de mogelijkheden van een waarde-schaal, van
een vergelijkende waardering. Wel moet ik bekennen dat ik niet erg in die
mogelijkheden geloof. De pogingen tot het vaststellen van een hecht referentie-kader
voor dergelijke ‘metingen’, zijn weinig overtuigend. Elema's Poetica bijvoorbeeld
- waarvan een lang hoofdstuk bijna geheel hieraan gewijd is - komt niet verder dan
uitspraken als: ‘juist de combinatie van omvang en diepte is het, die het formaat van
den dichter en zijn werk bepaalt’. Alleen al op dat woord diepte reageer ik allergisch.
Een geheel andere zaak is, dat men bepaalde boeken op een enkel facet met elkaar
vergelijken kan, bijvoorbeeld om het slagen van het ene toe te lichten met de
mislukking van het andere. Een schaal levert zoiets niet op. Wilhelm Emrich kan
alleen maar in schijn geldige argumenten voor een waardeschaal op tafel brengen
(in de lezing Zum Problem der Literarischen Wertung, 1961), en wel door Thomas
Mann te toetsen aan een klassieke norm waaraan hij niet kan of wil voldoen, en hem
zo beneden Goethe en vooral Kafka te stellen. Alleen door algemene normen in te
voeren, kan men vergelijkend waarderen, en het nut daarvan is zeer beperkt, bestaat
voornamelijk uit de leverantie van materiaal voor een niet-vergelijkend oordeel.
Ondertussen, hier blijft een probleem liggen. Vestdijk is evident een beter romancier
dan, enfin geen namen noemen maar, - en dat moet
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toch wel aan te tonen zijn. Misschien ondanks alles toch met een norm als ‘omvang’,
zij het dan verfijnd tot iets als ‘gecompliceerdheid van de organisatie’? Dan zou men
het zo kunnen zeggen: het peil waarop een boek zich bevindt, de klasse waar het toe
behoort, is enigszins vast te stellen, maar daarna kan men het alleen maar toetsen
aan de normen die het zelf opwerpt. Het is na de eerste ronde zijn eigen graadmeter.
Een onnozele roman kan het bij oppervlakkige beschouwing winnen van een
belangrijk werk dat niet aan alle verwachtingen voldoet die het bij de lezer opwekt.
Bij menige criticus laat zich dit soort perspectivische deformatie gemakkelijk
aantonen. De fout is dat niet duidelijk aangegeven wordt in welke klasse de besproken
auteur speelt.
Deze ‘klasse-verdeling’ is niet meer louter een litteraire aangelegenheid. Er zijn
allerlei argumenten denkbaar waarom de ene auteur in een hogere groep geplaatst
kan worden dan de andere, maar strikt litterair zijn die vrijwel nooit.

III
Toen onlangs een franse criticus de brieven van Thomas Morus besprak, zag hij de
grote waarde ervan in de moed van de auteur. De lof der zotheid, meende hij, treft
ons litterair meer dan Morus' brieven, maar Erasmus was laf in vergelijking tot zijn
vriend, en daarom verdiende de laatste de voorkeur. Het is iedereen onmiddellijk
duidelijk dat het waarde-oordeel in dit geval geen litteraire gronden heeft. Als men
er over zou willen discussiëren, zou men al evenmin met litteraire argumenten moeten
aankomen, maar zoiets dienen te zeggen als: de lafheid van Erasmus laat zich
psychologisch verklaren uit de omstandigheden, bijvoorbeeld uit zijn houding
tegenover het gezag die samenhangt met zijn jeugd als pastoorszoontje, en telt voor
wie meer weet niet als bezwaar.
Met litteratuur heeft de hele discussie niets te maken, en persoonlijk lees ik liever
De lof der zotheid, al geef ik de grotere moed van Morus graag toe. Over de relevantie
van dit morele oordeel kan men bekvechten, maar dat het van niet-litteraire aard is,
zal iedereen wel erkennen.
Dat ligt anders met de volgende uitspraak: de chauffeur in Vestdijk's roman Het
genadeschot is niet overtuigend, want zo gecompliceerd denkt een chauffeur niet.
Dat lijkt voor velen een litterair relevant oordeel, en menige criticus heeft het dan
ook met nadruk voor zijn rekening genomen. Maar wat wordt hier eigenlijk gezegd?
Dat Vestdijk zich niet heeft gehouden aan de werkelijkheid zoals een bepaalde lezer
die meent te kennen!
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Nu kan men in het algemeen al zeggen dat deze norm niet toe te passen is. Een roman
geeft alleen maar in schijn weer wat wij denken, zeggen etc. Dat gebeurt volgens
steeds veranderende en nooit precies vast te leggen afspraken tussen de auteur en
zijn publiek. Natuurlijk geeft Vestdijk de gedachtegang van zijn figuur niet weer
‘zoals die in het echt is’. Een weergave in woorden is altijd het produkt van stilering.
Wat de criticus die Vestdijk's chauffeur niet accepteert, eigenlijk zegt, is: Vestdijk
stuurt mij een boek thuis in plaats van een chauffeur. De norm is dus niet alleen
irrelevant, maar zelfs in lijnrechte tegenspraak met wat men van litteratuur mag
verwachten.
Goed, laten wij mild blijven. De boekbespreker wilde zeggen: Vestdijk heeft zijn
chauffeur niet overtuigend weten te maken. Maar daar moet die recensent dan andere
argumenten voor aanvoeren, want volgens mij slaagde Vestdijk uitstekend in zijn
opzet. Hoe zou dat ‘overtuigend maken’ moeten gebeuren? Door de denkovergangen
wat slordiger te houden, en door andere realistische stijl-trucjes? Dan zou de chauffeur
inderdaad meer zijn gaan lijken op het litteraire portret van een chauffeur zoals wij
met elkaar aannemen dat hij wel zijn zal; een schilderij gebaseerd op een reproductie
in plaats van het omgekeerde (want onze voorstelling is natuurlijk door alles en nog
wat gevormd behalve nu juist door de ervaring van de denkwereld van een chauffeur).
Hoogstens kan men zeggen, bij een heel optimistische formulering, dat zo'n litterair
portret kan lijken op de chauffeur, Der Absolute Lastkraftwagenfahrer. Maar waarom
zou men Vestdijk willen dwingen, de chauffeur en niet zijn chauffeur te portretteren?
Het zal wel waar zijn dat allerlei gecompliceerde gedachtegangen niet gauw in een
beroepsautomobilist zullen opkomen, maar zo gaat dat in de litteratuur (en pas op:
wat is Jef Last niet allemaal geweest; misschien ook wel chauffeur). Moravia zou
nooit een hoertje over haar menselijke staat hebben kunnen laten nadenken, als hij
haar een hoertje had gelaten. Want die op de walletjes, die denken zo niet etc. Kortom,
de werkelijkheid van een boek is eigensoortig, en mag maar mondjesmaat vergeleken
worden met de ons omringende (of eigenlijk zelfs het beeld dat wij ons daarvan
gevormd hebben). Het oordeel over Vestdijks onechte chauffeur is geen litteraire
uitspraak, maar een niet al te doordachte psychologische, en daar bovenop misschien
nog de normatieve eis van psychologisch realisme.
Een ander verwijt dat men heeft kunnen lezen naar aanleiding van Het genadeschot
is dat noch de chauffeur noch zijn meester als echte nazi's uit de bus komen. Daarbij
wordt een soort socio-psychologische norm
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gehanteerd, maar weer geen litteraire. Met typische nazi's heeft Vestdijk niets te
maken. Zijn figuren zijn nazi's in zoverre zij bepaalde handelingen verrichten, maar
zij zijn het op hun eigen manier.
De oordelen over het boek van Vestdijk komen overigens wel een stap dichter bij
de litteraire uitspraak dan die over Erasmus-Morus, omdat zij een mededeling over
het werk inhouden, en niet over de auteur.
Als een oordeel over een litterair werk, dat gebaseerd is op een eigenschap van
dat werk zelf, daarmee niet vanzelfsprekend tot een litterair oordeel wordt, wat is
dan wèl een litterair oordeel? Kort geformuleerd: datgene waarvan niet alleen het
object litterair is, maar ook de norm. Zolang men een boek blijft toetsen aan bepaalde
morele, sociologische, psychologische enzovoorts normen, blijft het oordeel
buiten-litterair, al kan het natuurlijk heel raak zijn in de ogen van een lezer die de
norm met de criticus deelt.
Eén voorbeeld van een strikt litteraire waarde-bepaling, om te bewijzen ‘dat het
kan’: J. Bernlef in Het Parool (27 maart '65) over Victor Spoor's Amare. Bernlef
verwerpt het boek, na het samengevat te hebben, met de volgende redenering: ‘De
inzet van Spoors roman (de eerste twee hoofdstukken) belooft heel wat. Zij zijn
gezien vanuit het standpunt van de jongen en hoewel deze wel wat erg kinderachtig
wordt voorgesteld overtuigen deze hoofdstukken nog wel. Vanaf het derde hoofdstuk
echter stort het boek in elkaar. De verhouding van de rector met de onderwijzeres
wordt veel te plotseling geïntroduceerd. De man, zoals hij in de eerste twee
hoofdstukken wordt voorgesteld, reageert niet zo onstuimig op een vrouw.
De moederfiguur, tot dan een goedige Limburgse van het platteland, blijkt
plotseling veel te veel in haar mars te hebben’ (cursiveringen van mij, JJO).
Hier wordt geen buiten het boek staande psychologische norm gehanteerd. Niet
de handelingen of eigenschappen van de figuren op zich zelf worden onaannemelijk
geacht, maar het verband ertussen. Waar het in Amare volgens Bernlef aan ontbreekt,
is samenhang. Er ontstaan twee figuren waar het er één had moeten zijn.
Natuurlijk kan men het met de criticus oneens zijn. Maar men hoeft niet zekere
extra-litteraire standpunten met Bernlef gemeen te hebben, om zijn redenering
overtuigend te achten. De argumenten zijn aan het boek ontleend, en de norm die er
aan ten grondslag ligt, namelijk die van consistentie in het eenmaal gecreëerde beeld,
is van litteraire aard. Bijna bij ieder strikt litterair oordeel dat negatief uitvalt, zal
men òf met het
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verwijt van inconsistentie òf met dat van de losse eindjes (onvolledige integratie, om
het netter te zeggen) te maken hebben.
De vraag hoe ernstig men een geconstateerd gebrek aan samenhang acht, dus welke
consequentie dit voor het eindoordeel heeft, is weer persoonlijk, al kan men er wel
een paar regels voor opstellen. Hamelink laat in de eerste versie van Een opgehouden
onweer een figuur eerst donker, dan blond zijn. Een fout dus. Maar niemand zal die
onregelmatigheid zwaar opnemen, omdat de haarkleur van de betreffende jongen
geen rol van belang speelt in het verhaal. Wanneer Shakespeare een Romein op een
horloge laat kijken, is dat van geen belang, voor zijn tijdgenoten nog minder dan
voor ons. Dostojewski kon zich zelfs permitteren om een personage twee keer dood
te laten gaan. Maar Victor Spoor mag zijn rector van Bernlef niet eens onverwacht
verliefd laten worden. En Bernlef heeft zo te zien nog wel gelijk ook. Dat valt in een
krante-stuk nooit helemaal na te gaan, maar zijn redenering ziet er hecht uit.
Ze kunnen gek in elkaar zitten, de litteraire oordelen. Waar ze afwezig lijken, daar
duiken ze bij beter kijken toch nog op, en in andere gevallen weet een extra-litteraire
uitspraak zich heel efficiënt verborgen te houden achter een litteraire voorgevel.
Stel bijvoorbeeld, iemand zegt dat hij Werther Nieland zo'n mooi boekje vindt,
omdat de magisch-rituele levenssfeer van elf-jarige jongens er heel juist in beschreven
wordt. ‘Zo was dat, ik weet het nog precies.’ Dat lijkt dan een oordeel dat ontstaat
uit toetsing aan de psychologie. Het verhaal wordt op dat punt ‘realistisch’ bevonden.
Dan komt er een psychiater, die de geestdriftige lezer kapittelt, en constateert dat het
nergens naar lijkt, dat zulke elf-jarigen helemaal niet bestaan. Wat zegt nu de eerste?
Valt het boek hem tegen, gaat hij beschaamd naar huis? Nee, het kan hem helemaal
niets schelen, de hele psychologie kan hem plotseling gestolen worden. Hij gebruikte
een psychologisch argument, maar hij wilde een litteraire kwaliteit vaststellen. De
man die inderdaad psychologisch oordeelde, was de psychiater. Maar die zou weer
ongelijk hebben als hij litteraire consequenties aan zijn opinie verbond (zoals de
criticus die Vestdijk's chauffeur niet pruimen kon omdat hij geen chauffeur is). Een
psychiater die een litteraire figuur zou verwerpen omdat hij ‘niet klopt’, zou een even
grote fout maken als wanneer hij een patiënt naar huis zou sturen omdat zijn geval
nooit eerder voorgekomen is. In de litteratuur is geen enkel geval ooit eerder
voorgekomen.
Een volstrekte scheiding tussen intra- en extra-litteraire oordelen is natuurlijk niet
mogelijk, en waarom zou men dat ook willen? Zelfs voor
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degeen die de voorkeur geeft aan strikt litteraire normen en argumentatie, kan op
minder belangrijke punten een uitstapje naar buiten geen kwaad en soms zou men
een hele casuïstiek op moeten stellen om uit te maken of een oordeel litterair genoemd
mag worden of niet. Alles hangt van de omstandigheden af.
Neem het geval dat een toneelschrijver omstreeks 1890 een stuk schrijft waarin
Alcibiades een sigaret opsteekt. Spreekt de criticus, die dat niet aanvaardt, een litterair
oordeel uit? Als zijn argumentatie zou zijn dat het stuk op alle andere plaatsen het
moet hebben van het geloof bij de toeschouwer dat het om historische gebeurtenissen
gaat, en als hij dat waar kan maken, dan wel. Deze ene passage wordt getoetst, niet
aan de realiteit van het oude Athene maar aan de teneur van het hele stuk. Maar als
wij te maken hebben met een Oscar Wilde-parodie in de vorm van een Griekse (ik
bedoel niets kwaads) verkleedpartij, vol verwijzingen naar het heden, zou de criticus
zich niet kunnen beroepen op het onhistorische van de scène. Ook als het een
surrealistisch stuk uit 1920 betreft, wordt zijn toetsen aan de geschiedenis manifest
onjuist.
Het litteraire oordeel is nu eenmaal zelden eenvoudig. Dat alleen al onderscheidt
het van het niet-litteraire, dat meestal de eenvoud zelf is, al kan de norm van toetsing
gecompliceerd zijn. Moraal is bijvoorbeeld een ingewikkelde zaak, en de morele
normen van een calvinistische gemeenschap beschrijven, dat zou een flink boek
vergen. Maar bewijzen dat Ik Jan Cremer volgens calvinistische normen een immoreel
boek is, gaat in een handomdraaien.
Met deze opmerkingen wil ik bepaald niet betogen, dat het buiten-litteraire oordeel
verwerpelijk is. Dat hangt er helemaal van af, wie het uitspreekt en op welke plaats.
Degene die Trouw in de hand neemt, en daar een gunstige bespreking van Op weg
naar het einde verwacht te vinden, maakt zelf de fout. De lezer waar het blad voor
gemaakt wordt is evenmin op litteraire oordelen uit als de criticus die er in schrijft.
Diens taak is het, litteraire werken te bespreken in het kader van bepaalde opvattingen
die hij met zijn lezers deelt. Als hij dus een boek dat niets met calvinistische
denkbeelden te maken heeft, toch daaraan toetst, voert hij ongetwijfeld zijn opdracht
naar behoren uit. Dat dit tegelijk betekent dat hij niet hoeft te rekenen op lezers die
deze godsdienstige opvattingen niet met hem gemeen hebben, spreekt vanzelf. Wie
buiten de eigen levensbeschouwelijke kring belangstelling wil vinden voor zijn
beweringen over litteratuur, moet zich houden aan datgene wat in het litteraire werk
van nature aanwezig is: de litteraire aspecten. Dat de
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geëngageerde katholieke, protestante, socialistische criticus in zijn krant niet-litteraire
opvattingen verkondigt over litteraire zaken, daar kan niemand iets tegen hebben,
zolang hij de vrijheid van de schrijvers om te schrijven wat hun goed dunkt maar
niet bedreigt. Persoonlijk vind ik dat hij ongelijk heeft, niet omdat hij zich als
bijvoorbeeld een katholiek uit, maar omdat hij katholiek is. Aangezien echter zijn
buiten-litteraire ideeën over litteratuur mij geen belang inboezemen, zal ik mij niet
met hem bemoeien zolang hij het niet met mij doet.
Zijn er buiten-litteraire criteria die wèl houvast op het litteraire werk geven? Lucas,
in het bovengenoemde boek, meent van wel, hij zegt zelfs dat intra-litteraire oordelen,
met normen als organisatie, integratie etc., hem niet boeien. Zijn uiteindelijke norm
is blijkbaar de ‘geestelijke gezondheid’, en dat ziet hij als een controleerbare
hoedanigheid. ‘Health and disease, of body and mind, are not matters of subjective
taste.’ Men moet maar hopen dat Lucas er later anders over is gaan denken (hij schreef
dit in de oorlog), want mij lijkt zijn criterium even beklemmend als hem, en mij,
Plato's Staat. Léautaud vond Dostojewski een zielige gek, - en dat zou dan een relevant
oordeel zijn? (Medisch is het misschien niet onjuist.)
Behalve wanneer het gaat om een specialistisch wetenschappelijk betoog, vraagt
het extra-litteraire oordeel niet om veel toelichting. Het kan ook zonder analyse
uitgesproken worden, omdat de referentiepunten bij de lezer al lang bekend zijn, en
niet rechtstreeks met dit ene object samenhangen. Dat zal wel de reden zijn waarom
krante-stukken bijna altijd extra-litteraire oordelen bevatten. Het litteraire vergt plaats,
tijd en denkvermogen, en daar beschikt de journalist zelden over. Alleen frappante
gevallen van slecht schrijven kan de criticus in weinig woorden afdoen, omdat de
normen die aan de litteraire waarde-bepaling ten grondslag liggen ingewikkeld zijn,
en omdat het slechts met omvangrijk bewijsmateriaal gestaafd kan worden. Doorgaans
moet de dagbladcriticus, ook als hij anders zou willen, volstaan met een greep hier
en een greep daar, zodat de lezer zich tenminste een beeld kan vormen van het geval;
meestal wordt daarna het gat met buiten-litterair materiaal dichtgeplempt.
Wat ik nu nog te bewijzen heb, is dat een litterair oordeel pas mogelijk is na een
analyse, in tegenstelling meestal tot een buiten-litterair. Dat de analyse zelf een vorm
van permanent en in details evalueren is, kwam al eerder ter sprake, maar kan dat
oordelen niet plaats vinden zonder gebruikmaking van het lancet? Of zelfs, verdwijnt
bij de analyse niet juist
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datgene waar het waarde-oordeel in eerste en laatste instantie op gebaseerd dient te
worden: de beleving?
Het klinkt als een sluitende redenering, maar er zitten gaten in. Wat ‘beleeft’ men
eigenlijk? Ik voor mij zou hierop het gevaarlijke antwoord willen geven: de structuur.
Maar wat het ook is, ik kan moeilijk aannemen dat het zou gaan om precies datgene
wat verdwijnt bij nadere beschouwing. Als dat zo was, zou litteratuur niet veel om
het lijf hebben. Tenzij...
Tenzij het gaat om de verrassing, om dat schokeffect dat bij gewoon lezen optreedt,
en door onze vergeetachtigheid ook bij latere lectuur blijft optreden. Maar misschien
komt dat niet alleen door onze vergeetachtigheid, want ook door het feit dat bij iedere
verdere stap nieuwe surprises opduiken? Inderdaad. Niemand die ooit een enigszins
volgehouden analyse heeft uitgevoerd, zal beweren dat men na enige tijd geen
verrassingen meer tegenkomt. Ook in dit opzicht is de analyse niet het tegengestelde
van de beleving, maar de gecontinueerde en geïntensifieerde vorm ervan. Hoe meer
men te zien krijgt van de structuur van het werk, hoe intensiever men het ondergaat.
Bij een wiskundige figuur kan het doorzien van de structuur abrupt plaats vinden,
en dan is alles voorbij. Litteraire structuren zijn daarvoor te gecompliceerd en vragen
een meer blijvende aandacht. Overigens is op zich zelf de vergelijking van het litteraire
structuurinzicht met dat in de wiskunde verhelderend, vooral als het om poëzie gaat.
Analyseren (dat is: blijven lezen), zonder dat er een kettingreactie van onverwachte
confrontaties plaats vindt, is onmogelijk. In het verslag van een analyse komt dat
lang niet altijd tot uitdrukking, maar dat neemt niet weg dat ook voor de analyticus
de verrassing het zout in de litteraire pap is. Emerson had gelijk:
He shall aye climb
For his rhyme...
But mount to paradise
By the stairway of surprise.

En waar schreef hij dat? In Merlin. Allicht. Alsof de dingen zomaar gebeuren.

IV
Voorlopig heb ik vooral willen vastleggen dat er intra- en extra-litteraire oordelen
zijn, en dat de eerste alleen werkelijk waarde hebben na een
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grondige analyse, en wel omdat zij gebaseerd zijn op inzicht in de structuur. (Er zijn
natuurlijk ook litteraire oordelen die slechts bepaalde aspecten van het werk betreffen,
maar ook die lijken mij van minder belang dan het structurele oordeel omdat de
aspecten van een litterair werk weer hun waarde ontlenen aan hun plaats in het
geheel.) Ondertussen heb ik nog niet gezegd wat ik onder structuur versta.
Voordat ik hier in extenso kan ingaan op het bijzondere karakter van het
(structureele) litteraire oordeel, zal ik echter een zijweg in moeten slaan. Woorden
als structuur, en zelfs compositie, vorm, inhoud, kunnen door de heersende
begripsverwarring niet zonder nadere toelichting gebruikt worden. Ik geef daarom
hier een reeks definities die in onderlinge samenhang deze termen vastleggen in de
betekenis waarin ik ze in de rest van mijn betoog zal gebruiken. Het wordt een
aanvechtbaar en eigenzinnig woordenboekje.

V
vorm = de gedaante waarin zich de inhoud vertoont.
inhoud = de materie zoals die aanwezig is in een bepaalde vorm.
Deze twee definities vormen een gesloten circuit, het ene begrip laat zich slechts
door middel van het andere definiëren. Men kan het misschien het beste zo zeggen:
vorm is een functie van inhoud (en omgekeerd natuurlijk), ongeveer zoals men zegt:
tijd is een functie van ruimte. Een dergelijke gedachtegang stuit steeds weer op verzet,
vooral bij vele filosofisch geschoolden. Wanneer het om de natuurkunde gaat zal
niemand zich meer tegen de relativiteitstheorie verzetten (althans onder de
niet-natuurkundigen) maar dat komt misschien omdat wij het eigenlijk niet begrijpen.
Vandaar dat in de ruimte buitelende Russen in de schoenen wordt geschoven dat zij
hun akrobatiek bedrijven bij een snelheid van 20.000 mijl per uur.
Om bij voorbaat een veel gehoord logisch bezwaar tegen de koppeling van de
inhoud aan de vorm te ontzenuwen: zoals men van ‘tijd’ en ‘ruimte’ kan blijven
spreken, zo hebben de termen ‘inhoud’ en ‘vorm’ nog allerlei nuttige mogelijkheden.
Als Bloem in Over poëzie I zegt: ‘Vorm en inhoud van een gedicht ontstaan
tegelijkertijd, zijn volstrekt onscheidbaar’, dan is het duidelijk dat hij de twee
begrippen niet zonder meer identificeert, maar in die alledaagse bewoordingen, die
zijn theoretische opvattingen zo overzichtelijk maken, ongeveer hetzelfde uitdrukt
als de van de wiskunde geleende functionele definitie.
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Enige toelichting bij ieder van de boven gegeven definities, is toch niet overbodig.
Er worden immers nog andere woorden in gebruikt dan inhoud, vorm en functie.
Onder ‘materie’ versta ik ‘het verhaal’, ‘de stof’, ‘het onderwerp’. Veel
misverstanden omtrent vorm en inhoud laten zich verklaren door het feit dat men
regelmatig ook voor de materie het woord ‘inhoud’ gebruikt. In mijn definitie wordt
dus uitgedrukt dat ik onder inhoud alleen de gevormde materie begrijp.
Ook over het begrip vorm is heel wat te zeggen. Nijhoffs theorie over de twee
vormen (en inhouden) geeft een inzicht weer dat ook nu nog zijn volle gelding heeft.
Ook de onjuistheid van het algemene spraakgebruik, waarin vorm niet meer betekent
dan: uiterlijke verschijning, dus de gedaante waarin zich het werk op het papier
vertoont (vooral als het om poëzie gaat), zou een uitgebreide bespreking best kunnen
gebruiken. Voor mijn betoog zijn deze zaken echter niet relevant, omdat ik over een
begrip vorm schrijf waarbinnen al deze aspecten gevangen worden.
Tenslotte, in de definitie van ‘inhoud’ gebruik ik het woord ‘gedaante’; gestalte
zou misschien aardiger zijn, maar verwarring met het in de litteratuurwetenschap
gebruikelijke duitse woord Gestalt zou onvermijdelijk worden. En wat Gestalt is,
werd er de laatste jaren niet duidelijker op: Dilthey en Köhler door elkaar, dat heeft
hutspot gegeven.
Compositie = de geleding van de inhoud zoals die in de vorm tot
uitdrukking komt.
Een gevolg van de relatieve definitie van inhoud en vorm, is dat begrippen die meestal
op één van de twee betrokken worden, door mij gedefinieerd worden in verband met
het hele complex. Compositie is daar het duidelijkste voorbeeld van.
Ik gebruik het woord ‘geleding’, omdat ‘bouw’ alleen met de grote trekken te
maken lijkt te hebben. Natuurlijk is die bouw meestal het belangrijkste facet van de
compositie, maar in bepaalde gevallen kan de lokale compositie ook bijzondere
aandacht opeisen. De bouw zal vaak direct zichtbaar zijn aan de hoofdstuk-indeling,
aan de met expliciete middelen aangegeven primaire caesuren (het woord hoofdstuk
is willekeurig; andere pauze-indicaties kunnen vergelijkbare effecten bereiken). Maar
binnen die grote brokstukken zijn weer allerlei geledingsmogelijkheden, die in de
vorm tot uitdrukking komen, zoals tussen witregels geplaatste passages, alinea's,
zinnen, en tenslotte zinsdelen. Dat wil zeggen dat zelfs de syntaxis voor de litteraire
analyse een compositorische rol kan

Merlyn. Jaargang 3

176
spelen. De overgang van compositie-analyse naar stijl-analyse is vloeiend.
Hoe precies de uiterlijke middelen gebruikt worden om een bepaald compositorisch
effect te bereiken, dat hangt van de schrijver af. Op dit terrein is veel
schoolmeesterswerk vertoond, dat wil zeggen: is de conventie vaak als norm
gehanteerd. Als analysant kan men inderdaad gemakkelijker uit de voeten met een
auteur die zijn vorm-geledingen scherp aan laat sluiten bij duidelijke wendingen in
het verhaal maar men mag het niet eisen. Afwijkingen van het ‘patroon’
(‘vorm’-afwijkingen, die dus ‘inhouds’-afwijkingen teweegbrengen) kunnen heel
bijzondere, en moedwillig nagestreefde, effecten ten gevolge hebben. Het hanteren
van schema's kan in zo'n geval alleen maar enig nut hebben, om gegevens over het
belang en de werking van de ‘afwijkingen’ te verzamelen. Wat in feite gebeurt,
primeert onder alle omstandigheden boven wat de analysant wenselijk acht. Door
eisen aan een tekst te stellen waar deze niet aan voldoet, voert men een vergelijkend
oordeel in, namelijk met een niet bestaand ‘ideaal’ werk. Als laatste etappe van een
analyse die een negatief oordeel oplevert zal dit de gewone gang van zaken zijn. Ik
kom er op terug.
Dit lijkt misschien een beetje breed uitgemeten, maar het gaat om een beslissend
aspect van iedere analyse. Moet men de schrijver in alles volgen? Dan is een kritisch
oordeel onmogelijk. Maar het kan bijvoorbeeld gebeuren, dat de beschouwer meent,
structuur-principes op het spoor te zijn gekomen die de samenhang van het object
duidelijk maken. Op een bepaald punt echter treedt, binnen dat kader, een afwijking
op, die onduidelijkheid ten gevolge heeft. Zoiets signaleren heeft niets met
schoolmeesterij te maken. Het betekent alleen dat men de auteur voldoende au serieux
neemt om hem tot in details te volgen, maar dat men er geen onfeilbare paus van
maakt. Zo goed als er onjuiste feiten in een tekst te constateren zijn, zo goed mag
een criticus op grond van zijn analyse een compositorische onjuistheid signaleren.
Zijn oordeel is, zoals steeds, persoonlijk maar hoeft weer niet subjectief te zijn. De
auteur verschaft zijn lezer een groot aantal gegevens; als op grond daarvan meent
dat op een bepaald punt de auteur een onduidelijke, dus onjuiste, oplossing gekozen
heeft, is het zijn goed recht, dat vast te stellen.
Men kan er over discussiëren of dit recht van de criticus misschien ontzegd moet
worden aan de wetenschapsman. Dat is een kwestie van opvatting. Persoonlijk zie
ik niet in waarom men wel zou mogen analyseren (dat is ook oordelen, zoals ik boven
betoogd heb), maar niet van de
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consequenties van die analyse zou mogen profiteren. Maar goed, wie zegt: niet het
verbeteren maar het bestuderen is de taak van de wetenschapsman, verdedigt een
sterk standpunt.
In ieder geval zal niemand kunnen ontkennen dat de wetenschap met haar methoden
het materiaal kan verschaffen dat voor een corrigerend oordeel nodig is. Op dat punt
in ieder geval is er geen enkel verschil tussen de analysant van wetenschappelijken
huize en de litteraire essayist.
Structuur = de unieke samenhang van alle aspecten van vorm en inhoud.
Om deze definitie gaat het mij tenslotte, maar voordat ik er aan beginnen kon, moest
ik de andere begrippen vastleggen.
Op het eerste oog lijkt de definitie van structuur wat vaag, maar bij nadere
toelichting wordt dat anders. De vaagheid is een gevolg van de veelomvattendheid.
Woord voor woord de definitie volgend: uniek wil zeggen ‘eenmaal voorkomend’
(hiervoor wordt vaak het duitse ‘einmalig’ of vernederlandsing daarvan tot ‘eenmalig’
gebruikt). Ieder litterair werk onderscheidt zich van alle andere. Die individualiteit
is niet alleen het kenmerkende ervan, het geeft er ook waarde aan. Het oordeel zal
dus steeds in direct verband staan met de uniciteit van het werk. Dat is wat anders
dan ‘oorspronkelijk’; uniek is ieder werk, oorspronkelijk niet. Dat laatste woord
houdt een oordeel in over bepaalde eigenschappen, en is als karakteristiek van het
geheel slechts in deze oordelende vorm te hanteren. De uniciteit is geen norm voor
het waarde-oordeel maar geeft aan op welke wijze een werk waarde heeft. Een litterair
werk is niet meer of minder uniek, maar zijn uniciteit kan meer of minder waardevol
zijn.
Men kan zeggen: unieke samenhang is dan een pleonasme. Akkoord, maar ik wil
het woord uniek niet uit de definitie weglaten omdat anders niet voldoende nadruk
valt op het ‘eenmaal voorkomen’ dat voor de structurele analyse bepalend is. Beter
zou het misschien zijn, te zeggen: de samenhang van alle aspecten van vorm en
inhoud in hun uniciteit, maar dan loopt de lezer al weg voordat hij aan denken
toekomst.
Samenhang. Dat voor de lezerservaring alles op een bepaalde wijze samenhangt
(daarom staan de woorden bijeen), komt uitgebreid ter sprake in deel III van dit
essay, waarin de mogelijkheden van de structurele analyse in theorie en aan de hand
van praktische voorbeelden behandeld zullen worden. Voorlopig neem ik aan dat
niemand er iets tegen
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zal hebben dat samenhang een eigenschap van structuur geacht wordt, zolang het
woord niet normatief gebezigd wordt, zolang dus allerlei tegenstrijdigheden juist als
aspecten van samenhang behandeld worden. Alle aspecten van vorm en inhoud. Alle,
dat is heel wat, en bij iedere analyse maakt men natuurlijk een keuze. Maar in de
structuur speelt wel degelijk alles mee, al maakt een triangel van nature minder lawaai
dan een turkse trom. Dat inhoud en vorm weer allebei present zijn, is inmiddels
overdreven zorgvuldig te noemen, maar na een behandeling van de functionele
verbondenheid van de twee wil ik de combinatie ervan in mijn centrale definitie toch
niet graag missen. Ik had natuurlijk kunnen volstaan met ‘het werk’ maar dat zou de
vaagheid van de definitie storend gemaakt hebben.
Het begrip structuur zoals ik het hier omschreven heb, heeft iets te maken met de
term uit de Romantiek, organisme. Alleen, daarin is iets teveel de connotatie
‘natuurlijk gegroeid’ aanwezig, die er in de eerste helft van de negentiende eeuw bij
hoorde.
Organisatie = het geheel van de middelen die een auteur gebruikt om een
bepaalde structuur tot stand te brengen.
Scherp te scheiden zijn structuur en organisatie niet. Niet zelden immers zou het tot
een onvruchtbaar heen-en-weer leiden als men precies wilde vaststellen of een
bepaalde eigenschap van een werk ‘middel’ of ‘doel’ is. Mooi gezegd: de organisatie
is het dynamische aspect van de structuur.
Close reading = 1) grondig lezen, woord voor woord, en 2) (bij toespitsing)
lezen, uitgaande van de opvatting dat ieder onderdeel van een tekst een
plaats inneemt (dient in te nemen) in een zinvol samenhangende structuur.
De uitdrukking close reading heeft zoveel ongepaste vreugde en norse wrok teweeg
gebracht bij besprekers van Merlyn, dat ik er hier maar iets over zeg. Dan kunnen
wij hem voortaan weer rustig gebruiken, zonder met bril- en loupe-grapjes bestookt
te worden.
Iedere diepgaande beschouwing van litteratuur en dus iedere analyse, begint met
grondig lezen. Die eerste betekenis van close reading heeft dus niets om het lijf.
Desondanks houdt 99% van de gebruikers hem aan. De term zegt pas wat als men
uitgaat van de later gegroeide betekenis, dat wil zeggen als er een bepaalde opvatting
omtrent de aard van het litteraire werk in opgesloten ligt. Nu ik heb duidelijk gemaakt
wat ik onder structuur versta, kan ik ook vastleggen wat volgens mij
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‘close reading’ dient in te houden.
Altijd houdt de term impliciet in dat men te doen heeft met een hoofdzakelijk
ergo-centrische benadering. Dat hangt samen met de geschiedenis, niet zozeer van
het begrip close reading zelf, als wel van de techniek ervan. Deze is ontwikkeld in
drie, tamelijk duidelijk onderscheiden, ‘scholen’.
Ten eerste de klassieke filologie. Omdat men alles uit de teksten moest opmaken,
werden de klassieke filologen, vooral in de negentiende eeuw, gedwongen tot heel
nauwkeurig lezen, tot uitmelken van de tekst. Hun doel was echter niet in de eerste
plaats om die teksten zelf beter te gaan doorzien maar om ze alle mogelijke gegevens
over andere zaken te ontfutselen. Na de opkomst van de archaeologie en de verfijning
van de technieken daarvan, heeft de filologische fijnlezerij aan belang ingeboet. Voor
de opleiding van de 19de eeuwse filologen op alle terreinen is door het overwegen
van de studie der klassieken de technische kant van dit precisiewerk echter van belang
gebleven, ook toen de doelstelling ervan verouderde.
Dan de bijbel-exegese. De gelovige, die aanneemt dat Gods woord in het boek der
boeken te vinden is, moet inzicht in ‘wat er eigenlijk staat’ fundamenteel achten.
Gezien de disparate samenstelling van de bijbel, is de bijbel-uitleg een vorm van
analyseren, die niet zozeer op structuur gericht is als op (semantische) explicatie van
onderdelen, zonder dat daarbij de ene passage veel steun kan geven aan de interpretatie
van de andere. Met de moderne litteraire analyse heeft de bijbel-exegese gemeen dat
de bedrijver ervan verstandiger doet de onvatbare auteur buiten beschouwing te laten.
Tenslotte de Shakespeare-studie. In de tijd dat de historische benadering van de
litteratuur hoogtij vierde, bevond de Shakespeare-filoloog zich in een pikante positie.
Steeds meer werd zijn slachtoffer beschouwd als een van de grootste schrijvers van
alle tijden, maar aan de andere kant was er vrijwel niets over hem bekend. Analyse
van het werk was de enige mogelijkheid tot het verkrijgen van kennis. Aanvankelijk
richtte men zich hoofdzakelijk op het verzamelen van gegevens omtrent de auteur
(bijprodukt: allerlei pogingen tot identificatie), en dat is nog steeds niet helemaal
voorbij. Maar geleidelijk werd het de meeste Shakespeare-specialisten toch wel
duidelijk hoe dubieus het trekken van biografische conclusies uit creatieve uitingen
was. Het resultaat van zelfs de slimste redeneringen verouderde per seizoen. Dat dit
bij andere auteurs minder gauw gaat, komt vooral door de schijn-steun die theorieën
omtrent het
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verband tussen leven en werk, van de levensfeiten krijgen. En ook dit ging men
langzamerhand inzien. Uit de noodsituatie van de Shakespeare-studie kwam een
nieuwe opvatting over de aard van het litteraire werk op, die bovendien bevestigd
werd door nieuwe richtingen in de psychologie. Close reading werd de term die al
diegenen gebruikten die de volle nadruk op het werk legden, omdat de schrijver zich
slechts langs die omweg aan zijn lezers presenteert.
Genoeg. Het zal duidelijk zijn, dat close reading in de hier beschreven betekenis
als techniek hoort bij de structuur-analyse. Ik zou de term zelfs willen vertalen als
‘lezen op structurele samenhang’. Meer dan een techniek is het niet, maar meer mag
men er ook niet van vragen. Het is in ieder geval de werkwijze waarmee men de
structuur van een werk bloot kan leggen, dus de techniek die de argumentatie voor
een gemotiveerd waarde-oordeel kan opleveren. En dat is nog altijd mijn onderwerp,
al moet ik lange omwegen bewandelen. De langste gaat trouwens nog komen. Onder
de dubieuze begrippen waar men op stuit bij de behandeling van het litteraire oordeel,
is er een waar ik mij niet van af kan maken met een definitie + toelichting: de
autonomie. Daar zal een afzonderlijke, en zelfs vrij uitgebreide, beschouwing aan
gewijd moeten worden.

Merlyn. Jaargang 3

181

Visfilet
H.U. Jessurun d'Oliveira
I
In zover komt de problematiek van de romanschrijver met die van de auteur van een
lang gedicht overeen, dat zij geen van beiden buiten een verhaal kunnen en dus een
oplossing moeten zoeken voor de vraag hoe ze met hun verhaal bij de lezer aan boord
zullen komen. Er zijn immers ontelbare variaties mogelijk op de kernsituatie
verteller-verhaal-publiek; ieder van deze drie elementen kan de ander bepalend
beïnvloeden.
Het maakt voor de manier van vertellen een heel verschil of men zich richt tot de
gelijkgezinde, de goede verstaander, dan wel tot de gewone lezer, het grote publiek,
dan wel tot de tijdgenoten, of tot één of meer geïndividualiseerde geadresseerden
die men bij name kent, of althans bij funktie (Lettre à mon juge). Elk van deze groepen
lezers nodigt uit tot een op hen afgestemde manier van vertellen. Onnodig te zeggen,
dat het hierbij niet gaat om de reële opbouw van het lezerspubliek, maar om de
hoedanigheden van de lezers zoals die blijken uit verwijzingen in het verhaal zelf.
De Lettre à mon juge is een ik-verhaal, gericht tot de rechter, wie er ook verder het
boek in handen mochten krijgen. (Toch zal het ongetwijfeld wel voorkomen, dat er
in een verhaal gegevens voorkomen die strikt genomen niet nodig zijn voor de door
het verhaal aangewezen lezer, maar wel voor de kopers van het boek. Dit kan
moeilijkheden opleveren, zoals bv wanneer de lezer, aangemoedigd het perspektief
van de ‘ingebouwde’ lezer te kiezen, soms moet ervaren dat hij bezig is met zichzelf
over de schouder te kijken.) Als Van het Reve in De laatste jaren van mijn grootvader
het vertellertje laat opmerken ‘ik kreeg een zekere koeksoort, die “korstje” heette.
Dikwijls gebeurde het, dat de stoomtram uit het Gooi, een bosrijke streek ten Oosten
van Amsterdam, ons op de terugweg verraste’, dan is dat niet alleen een uiting van
eigenaardige preciesheid, maar een aanwijzing, dat hij van de lezers niet verwacht,
dat zij zullen weten wat een korstje is en waar het Gooi

Merlyn. Jaargang 3

182
ligt. Nu dit voorbeeld met vele andere uit het werk van G.K.v.h. Reve te vermeerderen
is, kunnen we konstateren dat hij zich een internationale lezer voorstelt: aangezien
er ook niet-Nederlanders onder ons zijn, worden sommige zaken uitgelegd, die ons,
Amsterdammers, Nederlanders, natuurlijk bekend zijn. In dit schrijven voor een
groep die potentieel de hele mensheid omvat zit een van de grote verschillen met de
(door G.K.v.h. Reve bewonderde) Nescio, die De uitvreter begint met de historische
woorden: ‘Behalve den man, die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond,
heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter’. Hoe de Sarphatistraat
er uitziet wordt bekend verondersteld, en daarmee is de ingebouwde lezerskring
beperkt tot Amsterdammers.
Ook aan de vertellerskant bestaat een reeks van mogelijkheden, en elke keus heeft
invloed op de wijze waarop het verhaal vorm krijgt en op de rol die de lezer wordt
toegedacht. Het meest eenvoudige geval is ogenschijnlijk dat, waarbij het verhaal
verteld wordt, zonder dat er een persoonlijk verteller optreedt. Er is wel iemand aan
het woord, maar de lezer krijgt hem nooit zelf te zien, hij hoort hem alleen, ziet alleen
zwart op wit wat hij zegt. Dit is tegelijk het moeilijkste geval omdat - hoe
konventioneel deze verhaaltrant ook is - het toch altijd een zekere inspanning vergt
te bedenken, dat er een verhaal zonder verteller kan bestaan. Hoe moet men zich zo'n
subjektloos verhaal, zo'n kantiaanse kategorische vertelling voorstellen?
De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans begint zo:
...Dagenlang zwierf hij rond op zijn vlot, zonder drinken. Hij stierf van
dorst want het water van de oceaan was zout. Hij haatte het water dat hij
niet drinken kon. Maar toen de bliksem in zijn vlot sloeg en het vlot in
brand vloog, schepte hij dat gehate water met zijn handen op, om te
proberen de brand te blussen!
De onderwijzer begon zelf het eerst te lachen, de klas lachte tenslotte ook
mee.
Toen ging de bel. De kinderen stonden op uit hun banken. Henri Osewoudt
was (...)
De stippeltjes dramatiseren niet, maar geven aan dat we midden in het verhaal vallen,
het verhaal van de schoolmeester wel te verstaan. Pas als de onderwijzer zwijgt,
merken we dat er eigenlijk twee vertellers tegelijk aan het woord waren. Anders
geformuleerd: het grote verhaal begint met een klein verhaal (parabel?), verteld door
een figuur uit het grote verhaal. Maar wie vertelt het grote verhaal? We kunnen ons
er niet van
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af maken en de lijn doortrekken met de opmerking dat de onderwijzer de grote
schoolmeester Hermans symboliseert, al is dat van de schrijver uit gezien misschien
niet onwaar. Vanuit het verhaal is ons immers niets van de auteur bekend. ‘We zouden
ons echter vergissen, als we menen hem onder het lezen te ontmoeten als de verteller
van het verhaal, als de man-aan-het-woord, als de beschrijver van landschappen, de
verklaarder van situaties, de samenvatter van gebeurtenissen’.1
Maar om hieruit te konkluderen, ‘dat het verhaal zichzelf vertelt’, zoals niet kleine
onderlinge varianten Hamburger, Kayser, Blok e.a. doen, gaat me te ver. Trouwens,
bij Kayser wordt de soep niet zo heet gegeten, ook hij beschouwt de opvatting dat
de verteller van een verhaal het verhaal zelf is als een onbevredigende paradox: ‘Der
Erzähler des Romans - das ist nicht der Autor, das ist aber auch nicht die gedichtete
Gestalt, die uns oft so vertraut entgegentritt. Hinter diese Maske steht der Roman,
der sich selber erzählt, steht der Geist dieses Romans, der allwissende, überall
gegenwärtige und schaffende Geist dieser Welt.’2 Het invoeren van deze Geist wijst
er al op, dat Kayser een poging doet aan de paradox te ontkomen.
Door het lezen wordt het verhaal afgewikkeld. Bij deze afwikkeling is er een
aspekt, of liever een samenstel van moeilijk aan te wijzen verschijnselen zoals toon,
woordmateriaal, zinsbouw, perspektief, die samen een van de eenheidbrengende,
strukturerende faktoren aan het verhaal vormen. Wat is ertegen om dit aspekt van
het verhaal de ‘verteller’ te noemen? De gedaante die deze verteller aanneemt, kan
dan nog altijd sterk variëren. In het geval van De donkere kamer is hij niet zichtbaar,
maar kenbaar aan zijn specifieke overzicht over de gebeurtenissen: hij laat merken
alleen de hoofdpersoon Osewoudt van binnen te kennen, verder vertelt hij alleen het
objektief waarneembare.3
Dit is een eigenschap van de verteller van het verhaal, evenals het een eigenschap
van hem is, dat hij van geen sympathie of antipathie laat blijken in zijn beschrijving
van de figuren. Net zoals sommige figuren in een verhaal schimmige kontoeren
vertonen en andere ons heel scherp geschilderd worden, zo kan ook de verteller een
scherper of vager silhouet hebben, zelfs binnen één en hetzelfde werk. De verteller
heeft

1
2
3

W. Blok, Verhaal en lezer, p. 240.
Als geciteerd bij Blok, l.c.; de nadruk is van mij.
Hierdoor is het mogelijk, dat de lezer evenzeer als Osewoudt gelooft in het bestaan van
Dorbeck, en er evenzeer als alle andere figuren aan twijfelt, en het is juist dit niet weten waar
men aan toe is, dit onbereikbaar zijn van definitieve konklusies omtrent de werkelijkheid,
dat de kern van het boek uitmaakt.
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eigenheden die enerzijds niet samenvallen met die van de auteur, en anderzijds spreekt
men te globaal als men ze aan het verhaal wil toekennen.
Er is een vloeiende overgang tussen dat wat men wel de onpersoonlijke, de
opgeloste verteller noemt, en de verteller die als figuur binnen het verhaal optreedt.
Aan de laatste heeft de lezer meer houvast, maar dat wil allerminst zeggen dat hij
zich niet evenzeer van alles zou kunnen veroorloven, vooral als hij een figuur is die
niet aan de handeling deelneemt.
De verteller is per definitie iemand die de lezer allerlei suggesties kan doen over
het verloop van het verhaal en de figuren die erin rondlopen. De lezer kan zich aan
die suggesties onttrekken, maar hun aanwezigheid ontkennen is zinloos. Ik ben het
dan ook niet eens met Blok4 als hij schrijft: ‘De lezer ziet de uitspraak (het verhaal)
voor zich en in zijn bereidheid tot beleving, in zijn overgegeven aandacht stelt hij
zich geheel “achter” deze woorden, hetgeen hij daarom zo gerede kan doen, omdat
hij a.h.w. niemand van die plaats behoeft te verdringen. (...) Men zou het als iets
absurds voelen, als men hem (de verteller, d'O.) vragen wilde gaan stellen over zijn
voorkeuren, behoeften, ervaringen.’ Ik zou zeggen, al stelt de lezer de verteller in
‘werking’ door de aktiviteit van het lezen, dat brengt nog niet mee, dat de verteller
ontbreekt, en nog minder, dat lezer en verteller elkaar in de weg zouden staan. Er is
ruimte voor beiden. Trouwens, ik zie niet in dat wat Blok opmerkt over verhaal en
lezer niet zou gelden voor verhaal en verteller: ‘Verhaal en lezer veronderstellen
elkaar, zonder lezer is er geen verhaal, zonder verhaal geen lezer.’5 Als de lezer een
aspekt van het verhaal is, dan ook de verteller, zij staan a.h.w. aan weerszijden van
het verhaal opgesteld. En dat men de verteller geen vragen stelt (wat nog de vraag
is) komt niet omdat hij niet bestaat, maar spruit voort uit zijn gewoonten. Zodra men
hem iets wil vragen heft hij de hand ten teken dat hij niet in de rede gevallen wil
worden, hij vertelt alleen wat hij kwijt wil.
Wat de persoonlijke, gekonkretiseerde vertellers betreft, vaak ontmoet men de
hoofdfiguur zelf als verteller. Zo is het in Een nagelaten bekentenis Willem Termeer
die zijn verdane leven opbiecht in een wanhopige poging daar door de beschrijving
zin aan te geven. Met deze samenval treedt nogal eens een begeleidend verschijnsel
op: de bezorger of bewerker van een konfidentieel geschrift. Het is alsof de bewerker,
vaak

4
5

o.c. p. 236.
o.c. p. 244.
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de vinder van het manuskript, dienst doet als pantser om de kwetsbare, in de ik-vorm
geschreven delen van het werk te beschermen. Vandaar de in de regel pedante,
zelfingenomen en doorwrocht-wetenschappelijke voorwoorden; zij maken de
uitlevering van de autobiograaf mogelijk. Een schoolvoorbeeld van deze interaktie
is wel Lolita van Nabokov, dat immers na (!) de aanduiding Part one een voorwoord
te lezen geeft, waarin ene John Ray, Jr. Ph. D. uit Widworth, Mass., uiteenzet hoe
hij het manuskript kreeg van zijn neef, de advokaat van de inmiddels gestorven
schrijver Humbert Humbert, dat de ziekte van deze laatste veel meer voorkomt dan
men denkt, dat hij maar een vies ventje is, abnormaal en geen heer, maar dat hij toch
iets heeft weten te maken dat ons tot steun zal kunnen zijn bij onze taak de nieuwe
generatie op te voeden in reinheid, kortom, John Ray vangt bij voorbaat alle klappen
op, en Humbert Humbert kan zijn curieuze gang gaan. Op virtuoze wijze wordt hier
bij voorbaat rekening gehouden met alle misverstanden over aard en werking van
literatuur, en wordt met veel zalf en olie op de golven het verontrust gemoed van de
lezer gemasseerd.
Een andere funktie van zo'n voorwoordenman is natuurlijk het bevorderen van het
misverstand der authenticiteit. Hij figureert immers als een bestaande figuur, kompleet
met titel en beroepseer, die zich niet op leugens zal laten betrappen. Als híj zegt, dat
het manuskript echt al door zestiende-eeuwse ratten aangevreten is, en dat hij de
keutels radiologisch op hun ouderdom heeft onderzocht, dan staat dit voor de lezer
vast. Een nederlands voorbeeld hiervan is De knagende worm, het dagboek van de
zeventiende eeuwer Jacobus Nachtegaal, dat door de bewerker leesbaar is gemaakt
voor het ‘op het gebied van de vaderlandse geschiedenis niet tot oordelen bevoegde
publiek’, waarbij het een kunstfout is dat wij naam noch titel van de bewerker te
weten komen. Hij hoort met zijn handtekening de echtheid te bevestigen, maar laat
dit na. We mogen dan niet tot oordelen bevoegd zijn op het gebied van de vaderlandse
geschiedenis, voor het luchtje aan de academische graad van deze historicus die zich
niet ontziet lakunes in het verhaal te breeuwen met passages uit het werk van Johan
Kieviet, hebben wij een scherpe neus! Het is mij een raadsel, eerlijk gezegd, wat
telkens de naam van Isaac Faro op de boeken van Isaac Faro moet! Hij is immers
bewerker noch verteller, en, naar men zegt, evenmin een bestaande persoon.
Het uiteenlopen van verteller en hoofdpersoon ziet men bijvoorbeeld in Carmen
van Prosper Mérimée: de historicus is hier in het verhaal opgenomen zonder dat hij
enige invloed oefent op Carmen en José. Hij staat
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eigenlijk als de toehoorder van José's verhaal, dat hij oververtelt, dichter bij de lezer
dan bij de onpersoonlijke verteller, een techniek om de lezer sterker te doen meeleven:
het is immers alsof de geheimzinnige en woeste José rechtstreeks tot hem het woord
richt. Deze opzet is zeer geschikt voor de helden- en aanbiddingsromans.
Hiermee zijn natuurlijk de varianten bij lange na niet uitgeput. In elk boek liggen
de relaties weer anders, maar in die specifieke konstellaties kan toch in verband met
generaliseringen van gemeenschappelijke aspekten telkens de vraag gesteld worden,
wat de implikaties zijn van een bepaalde keus van de schrijver. Wat hier voorafging
diende als oriëntering over het terrein voordat we een bepaald werk wat nauwkeuriger
gaan onderzoeken op de verhoudingen tussen verteller, verhaal en lezer.

II
Het lange gedicht De Vis van Ed. Hoornik verscheen in 1962, beleefde sindsdien
ettelijke drukken, werd beloond met de Jan Campert-prijs van de Jan
Campert-Stichting en onlangs vertaald in het tijdschrift Delta door Koos Schuur. De
kritieken lieten zich over het algemeen opvallend lovend uit. Bert Voeten schreef
over de bundel (die behalve De Vis ook een serie gedichten onder de titel In de
vreemde bevat: ‘(...) al zijn vorige werk overtroffen. Ik ken, uitgezonderd Achterberg,
in het Nederlandse taalgebied geen dichter die het fenomeen van de dood met een
dergelijke intensiteit heeft gepoëtiseerd. De verschijning van zijn bundel is zonder
meer een gebeurtenis. Met Vromans “Uit slaapwandelen” en “De sonnetten van de
kleine waanzin” van Andreus behoort hij tot de hoogtepunten van onze naoorlogse
dichtkunst.’6
Ook H.M. van Randwijk schreef aas voor de flaptekst: ‘De Vis is een prachtig
gedicht, een hoogtepunt van Hoornik's dichterschap niet alleen, maar van onze
literatuur (...)’.7 Uit deze beide citaten leid ik af, dat Hoornik niet te kort gedaan
wordt als zijn dichterschap aan dit gedicht wordt afgemeten.
De Vis bestaat uit twee delen (I en II), die ongeveer evenveel regels tellen en die
ieder weer in een aantal door een witregel aangeduide geledingen7a uiteenvallen. Zo
wordt het eerste deel gevormd door tien geledingen (ik spreek liever niet van episoden,
omdat de gang van het

6 NRC, 31 maart 1962.
7 Maatstaf X (1962), p. 255.
7a Deze geef ik in het vervolg met letters aan.
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verhaal een enkele maal onderbroken wordt door de verteller), het tweede, hoewel
in regels iets langer, bestaat uit maar zes geledingen. De omvang van deze geledingen
varieert sterk: men treft er van 8, 11 en 13 regels aan, maar ook van 60 en (de langste)
94. Het geheel omvat bijna 600 regels.8 De indeling in twee delen wordt bepaald
door de vertelde tijd: wat er op de eerste dag plaatsvindt staat in deel I, wat er op de
tweede dag (en daarna?) gebeurt treffen we in deel II aan. We zullen later zien of
het chronologische verloop van zo groot belang is dat het de keuze van de
tweeluikvorm rechtvaardigt. Het gedicht begint zo:
Een man en een vrouw zijn op reis.
San Sebastiaan gepasseerd,
wijst een bord het dorpje Zarauz.
Ze stoppen er om iets te eten,
bespreken de verdere route;
twee uur later rijden ze weg.
(Wie veel autotochten gemaakt heeft,
kent de moeheid in armen en benen,
maar ook een langzaam vervreemden.
Je herinnert je allerlei dingen,
maar alsof ze nog moeten gebeuren:
naar school gaan, verhuizen, de oorlog,
of een andere vorm van beklemming.
Nu zeg ik nog niets van de doden,
die je overal met je meedraagt.)
Ze volgen de weg langs de kust.
In de blinkende ruit van de auto
hangt voor het verglijdende landschap
het hoofd van de slapende man.
O dag, dek hem toe met je vrede,
laat hem slapen, zolang als hij kan,
denkt de vrouw en bevochtigt haar lippen.
Een wezel schiet vlak langs de wielen.
Zij remt. In het hoofd van de man
breekt even licht door het donker,
maar het wordt er niet wakker van.

Uit deze geleding komen we heel veel te weten. Zo'n eerste kennismaking
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is goeddeels bepalend voor onze verwachtingen over het verdere verloop van de
gebeurtenissen. Al zijn deze prognoses nog zo abstrakt, toch hebben we het gevoel
dat sommige feiten al beslist niet meer kunnen optreden. De introduktie vormt een
kader waar de ontwikkeling niet meer buiten om kan zonder in te boeten aan
geloofwaardigheid, ook al is de mise-en-scène zelf, gemeten aan de maatstaf van
onze naïeve werkelijkheid, zo ongeloofwaardig als maar zijn kan. Zeker worden de
mogelijkheden naar het eind van het gedicht toe steeds verder beperkt, maar ten
opzichte van de volkomen openheid van vóór het begin, vormt de inzet van het
gedicht al een geduchte insnoering. Het wil natuurlijk niet zeggen, dat er geen
onverwachte dingen meer kunnen gebeuren. Dat zou wel erg treurig zijn. Maar wel
dat deze onverwachtheden zich in een eindig gebied van mogelijkheden voordoen.
Niet alleen de deus ex machina die de auteur uit de brand helpt als hij zich niet meer
wenden of keren kan in zijn verhaal en toch zijn held nog niet heeft vermoord of
vermaagschapt maar ook de voorzetbril om een in het ongerede geraakt perspektief
weer goed te krijgen, 't zijn eerder te zeer voor de hand liggende slimmigheden dan
opvallende wendingen.
Richten we de aandacht op de figuren, dan zien we eerst een man en een vrouw,
en vervolgens, in het gedeelte dat tussen haakjes staat, een persoonlijke verteller. De
eersten leven in de ene wereld, de verteller leeft in een andere. Er zijn wel raakpunten
tussen beide leefsferen, maar de aard daarvan hebben we nog nader vast te stellen.
Het is dus zo, dat er eigenlijk twee vertellers zijn, een persoonlijke, die het verhaal
van man en vrouw vertelt, en een onpersoonlijke die het verhaal over de persoonlijke
verteller (d.w.z. het verhaal over de man en de vrouw incluis) vertelt. Aangezien de
onpersoonlijke verteller bijna geheel schuil gaat achter de persoonlijke (hij is waar
te nemen in de geledingen van het gedicht en in de keuze van het moment voor het
slot e.d.) zullen we hem hier verder laten rusten. Als ik voor het vervolg van de
verteller spreek bedoel ik de persoonlijke.
Dat er een vertellend personage is, weet de lezer strikt genomen pas door het stukje
tussen haakjes (I a 7-15). Hier verdicht zich het verhaal tot een sprekende figuur die
binnen ons gezichtsveld komt. Hij blijft natuurlijk nog wel in het halfdonker, waar
hij zich precies bevindt is ook allerminst zeker, maar dat hij een eigen identiteit heeft,
daar valt niet aan te twijfelen. Voor ons gaat het er nu om te weten te komen in welke
verhouding de verteller staat tot ‘zijn’ figuren. Wat weet hij van hen? Kan hij in hun
bestaan ingrijpen? Is hij in dezelfde dimensies opgebouwd,
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heeft hij onderscheidbare fysieke of psychische eigenschappen? Hoe staat hij
tegenover zijn sujetten? Veel van deze vragen vinden al een eerste aanloop tot
beantwoording in deze eerste geleding. Het antwoord geldt eerste aanleg alleen voor
dit gedeelte maar programmeert toch ook de toekomst van het verhaal al enigszins.
In het allereerste begin worden de man en de vrouw van buitenaf beschreven, gefilmd
zou ik haast zeggen. Er gebeurt niet veel bijzonders, we hebben alle tijd om aan ze
te wennen. Een gewone vakantie in Noord-Spanje, met een Volkswagentje mogelijk,
westwaarts vanuit San Sebastiaan.
Wat meteen opvalt, omdat het kontrasteert met de geografische aanduidingen, is
het ontbreken van namen bij het paar. Dit wordt het hele gedicht door volgehouden.
Hun naamloosheid kan wijzen op maskéring of op symbolisering. In 't eerste geval
hebben we te maken met mensen bij wie de verteller zo nauw betrokken is, dat hij
wel hun geschiedenis wil vertellen, maar hen niet wil laten herkennen, maar dan was
naamsverandering ook voldoende geweest. Hoewel, hoe komt de lezer erachter dat
de opgegeven namen vals zijn? Hij heeft geen enkele methode om te verifiëren. In
't andere geval doet de naam niet ter zake omdat de mensen willekeurig gekozen of
exemplarisch zijn; zij representeren dan hun soort- of lotgenoten. Vandaar dat zij
soms al in de richting van de symbolisering wijzende namen dragen. Vgl. Awater.
Ik houd het ervoor dat hun naamloosheid een afschermende funktie heeft, nu beiden
een individueel en onverwisselbaar verleden zullen blijken te hebben, en de verteller
allerminst objektief, d.w.z. zonder betrokkenheid tegenover zijn figuren staat.
‘Een man en een vrouw’ lijkt een omslachtige formule voor: een echtpaar of een
stel. Toch heeft dit zijn goede zin: we krijgen hierdoor te verstaan, dat zij ieder hun
eigen leven leiden en geen grote saamhorigheid bezitten, al laten ze elkaar zeker niet
onverschillig.
Na het terzijde van de verteller maakt de objektieve (objektief hier in de zin van:
van buiten af, zoals ieder die in de buurt is ze zou kunnen waarnemen) verteltrant
plaats voor een afwisselend subjektieve: eerst maken we een gedachte van de vrouw
mee (I a 20-22), even later worden we zelfs deelgenoot van een psychisch evenement
in de man waar deze zelf niets van merkt (I a 26)!
De verteller heeft dus een grote mobiliteit. Physische hindernissen bestaan er niet
voor hem, niets hoeft voor hem verborgen te blijven. Hij is een vertegenwoordiger
van het geslacht der ‘omniscient authors’, met een volledig overzicht over de
gebeurtenissen en het innerlijk leven van
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de figuren. Moeiteloos kan hij van de objektieve waarneming overstappen op de
subjektieve; hij is zelfs beter op de hoogte van wat er in de figuren omgaat dan deze
zelf. Deze laatste fakulteit maakt het zelfs moeilijk om van de subjektieve verhaaltrant
te spreken. Het is immers niet de evt. onuitgesproken maar toch bewust geworden
visie van de figuur die wordt gegeven, maar er wordt geheel buiten diens bewustzijn
om vastgesteld dat er iets in zijn psyche omgaat i.c. dat er een lichtflits door zijn
brein schiet. Later zal een dergelijke situatie zich voordoen als de man een droom
heeft. Materiële hindernissen zijn dus voor de verteller afwezig. In dit
almachtsperspektief krijgt de anonimiteit van de man en de vrouw het accent van:
aardse stervelingen, waarboven de verteller verheven is. Deze heeft een panoramisch
uitzicht.
In het gedeelte tussen haakjes is sprake van een andere subjektiviteit. De verteller
is in de ik-vorm aan het woord, en dat betekent dat hij zijn persoonlijke inzichten
hier ventileert. Dit is van het grootste belang voor de struktuur van het gedicht. Het
hele gedicht door zal men deze afwisseling van de ik-stijl en de zij-stijl aantreffen.
De verteller vertelt dus alternerend twee verhalen: één over zichzelf in de ik-vorm,
en één over de man en de vrouw in de zij-vorm. Nu ligt het voor de hand te
veronderstellen, dat een almachtige verteller in zijn eigen levensgeschiedenis niet
zoveel opwindende gebeurtenissen telt. God levert alleen veldslagen als zijn almacht
te wensen overlaat. Het relaas van de verteller over zichzelf zal dus een enigszins
statisch karakter dragen en niet zozeer ‘autobiografisch’ als beschouwelijk van aard
zijn. Het is daarom onjuist, eigenlijk, om van twee verhalen te spreken. Wat over de
reizenden gezegd wordt is een verhaal, maar de bespiegelingen van de verteller,
eerder reakties en overwegingen afhankelijk van de voortgang in het verhaal, krijgen
steeds meer een didaktisch-lyrisch karakter, om tenslotte onmiskenbaar dramatische
aksenten te ontwikkelen.
Wat tussen haakjes staat vindt zijn aanleiding in het verloop van het objektieve
verhaal. De verteller wendt zich in deze passage van zijn figuren af, en richt zich als
personage tot de lezer. Hij fluistert op een geschikt moment (er gebeurt juist niet
veel op het toneel, de man en vrouw zijn goed en wel geïntroduceerd en op weg naar
een aangegeven doel) ondersteunend kommentaar, dat de overgang vormt van een
objektieve beschrijving van het reispaar tot een beschrijving van hun innerlijk. De
overgang zit hem hierin, dat er een beroep gedaan wordt op de lezer om zich in de
situatie van de man en de vrouw in te leven. Ogenschijnlijk is wat de verteller zegt
alleen door het onderwerp van het autorijden
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met de inzet van het verhaal verbonden. Hij spreekt eigen ervaringen uit en rekent
erop dat deze ook door de lezer gedeeld zullen worden; bovendien speelt hij de
suggestie uit, naar de andere kant, dat hij door zijn eigen meeleven in staat is
kernachtig het essentiële in de situatie van de beide reizigers te formuleren. Door
zijn eigen empathie bindt hij de lezer aan zijn sujetten. Om de lezer te vangen gebruikt
hij de trechter wie - je - ik, uitspraken die steeds minder onpersoonlijk gesteld zijn,
en die zich ook naar hun inhoud in toenemende mate partikuliere waarheden van de
verteller betonen. Lang niet iedereen zal nu juist ‘verhuizen’ ervaren als een ‘vorm
van beklemming’, dat is eerder een eigenaardigheid van de verteller. De empathie
van de verteller maakt nu, dat de lezer meent een indruk ‘van binnen uit’ te krijgen
over hoe het paar zich eigenlijk voelt: los van het dagelijks bestaan, maar tegelijk
beladen met herinneringen die op drift zijn geraakt, temporeel gesproken. De verteller
is a.h.w. de explicateur9 van wat de man en de vrouw nog niet weten te formuleren,
maar wat hun situatie beheerst: het gevoel van vervreemding waardoor het verleden
losgewoeld wordt, een verleden dat een sombere indruk maakt, en waarin de verteller
zichzelf schijnt te herkennen.
De verteller weet dat hij publiek heeft en doet zijn best het te winnen. Hij kiest er
zijn woorden naar. De lezer komt niet rechtstreeks, ondanks de verteller, te weten
wat deze zelf denkt, hij uit zich vrijwillig en in volle wetenschap van de aanwezigheid
van anderen. Hieruit vloeit voort dat de lezer niet, zoals zo vaak, met de rol van
loerder en betrapper opgezadeld wordt: hij is in vertrouwen genomen, en wel op voet
van gelijkheid met de verteller.
Na dit kort overzicht over de relaties tussen verteller, figuren en lezers is het
moment gekomen om de temporale aspekten te bekijken.10 Er zijn er verscheidene.
In de eerste plaats de vertelde tijd. Het is in het verhaal dag: men kan het paar vrij
nauwkeurig volgen. Omstreeks het middaguur komen ze vanuit San Sebastiaan in
Zarauz aan, waar ze twee uur blijven, vervolgens houdt de man zijn siësta in de auto,
de zon gaat onder als ze besluiten terug te keren naar Zarauz (I h 16), waar ze in het
donker 's avonds laat aankomen (I i). Hiermee is, wat de tijd betreft het eerste deel
gevuld.
Een ruimere tijdskategorie is die van de periode waarin verteller, man en

9
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De empathie is het wapen van de alwetende verteller, omdat daarin een zich verplaatsen in
het innerlijk van de figuren impliciet is; de sympathie kan worden uitgespeeld door een
verteller met een beperkte optiek.
Vgl. C.F.P. Stutterheim, Tijd en taalkunstwerk in Conflicten en grenzen, 1963, p. 62 vlg. Ik
houd me vnl. bezig met wat hij in de vijfde plaats noemt.
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vrouw blijkens uitlatingen van de eerste leven. Er wordt gesproken, naast onbepaalde
gebeurlijkheden als ‘verhuizen’, ‘naar school gaan’ van ‘de oorlog, en de doden, die
je overal met je meedraagt’. Deze aanduiding maakt het heel aannemelijk dat ook in
het gedicht de tweede wereldoorlog achter de rug is. Over een andere kant van deze
uitlatingen van de verteller zo dadelijk meer.
Het derde, verreweg belangrijkste en opvallendste tijdsaspekt is formeel: het
stelselmatige gebruik van de tegenwoordige tijdsvorm van het werkwoord als
vertellingstijd. Wat is het effekt hiervan? Doorgaans treft men in verhalen een
verledentijdsvorm aan, die niet zozeer aangeeft dat alles zich in het verleden heeft
afgespeeld, als wel dat wat er verhaald wordt verzonnen is.11 Het vreemde is, dat de
lezer meent het gebeuren mee te maken in het heden, ook al wordt het verteld in een
vorm die men in de regel verbindt met het verleden. Het gebruik van het praesens is
dus niet essentieel voor de gewaarwording van de lezer dat het verhaal zich onder
zijn ogen in het nu afspeelt. De verleden tijd (‘er was eens’) is een eigenaardigheid
van het verhaal die zo gewoon is dat hij er doorheen kijkt naar het in de vertelling
geaktualiseerd gebeuren. Het gebruik van een tegenwoordige tijdsvorm in de epiek
staat dan ook in een slechte reuk. Hij maakt de geschiedenis niet tot verhaal, en
evenmin is hij nodig om de lezer ervan te doordringen dat het verhaal zich in het hier
en nu afspeelt. Wanneer het verhaal op bepaalde punten, in de regel dramatische
momenten, kernpassages, van tijdsvorm wisselt, kan het praesens wel eens een
aangepaste vorm blijken. Men moet zich dus de vraag stellen hoe die tegenwoordige
tijdsvorm in De Vis werkt. Hiertoe kan het beste bij de laatste opmerking aangeknoopt
worden. Het praesens is voor de lezer van een verhaal het signaal dat er iets heel
essentieels aan de orde is. Hierop is hij gekonditioneerd. Hij verwacht een verheftiging
van gebeurtenissen, een sleutel tot opgeworpen raadsels, de ontsluiering van geheimen,
een intensivering van de betrokkenheid van een verteller. En wat krijgt hij hier
voorgeschoteld als beloning voor zijn verhoogde aandacht? Een reeks van triviale
mededelingen over de bewegwijzering in Noord-Spanje en de duur van lunchpauzes
genomen door mensen die zich niet aan ons voorgesteld hebben.
Als de ballon weer leeggelopen is, begint de lezer opnieuw. Hij doet nu maar net
of er een verleden tijdsvorm staat en bevindt zich daar een stuk beter bij. Toch is hij
natuurlijk nog niet tevreden, want er staat tenslotte
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een tegenwoordige tijd. Heeft die dan geen enkele funktie? Jawel. Het verhaal krijgt
er het karakter van een ooggetuigeverslag, van een reportage door, en dat in dubbel
opzicht. In de eerste plaats wordt elke gebeurtenis à la minute geregistreerd. Elk
nieuw golfje nu wordt beschreven. Telkens schuift er een nieuw fragmentje heden
in het beeld, draait langs, en is weer uit het zicht verdwenen. De lezer deelt het
perspektief van de verslaggever, kijkt over diens schouder mee, hij heeft immers
geen gelegenheid gehad om zelfstandig iets te weten te komen. Dit perspektief van
de aktualiteit, waarvoor de werkwoordsvorm verantwoordelijk gesteld moet worden,
brengt mee, dat het verhaal geen gevormde toekomst heeft, het kan a.h.w. elk moment
afbreken. De verteller kan niet weten hoe alles zal aflopen, hij relateert heet van de
naald, wat ook uit de korte zinnetjes waaruit het verhaal is opgebouwd, blijkt. Dit
heeft de ernstige gevolgen voor de struktuur van De Vis. Immers, als de verteller
alleen maar kan optreden als ‘onze speciale verslaggever’, die meteen doorgeeft wat
hij waarneemt, en stille ogenblikken gebruikt voor zijn kommentaar, dan is daarmee
een situatie geschapen, waarin niet duidelijk is of alles wat meegedeeld wordt, wel
relevant is. Zolang de afloop van de historie niet bekend is, kan de vraag naar de zin
of het belang van wat ons verteld wordt, niet beantwoord worden. De toekomst in
het verhaal is blanko, er kunnen gissingen omtrent het verloop geuit worden, maar
geen zekerheden.
Het tweede opzicht waarin het verhaal het karakter van een reportage krijgt, kan
nu omschreven worden. Als de lezer ervan doordrongen wordt dat wat hem gemeld
wordt wel eens van geen betekenis zal kunnen blijken, dan wil dit niets anders zeggen,
dan dat het verhaal niet voldoet aan de primaire eis van alle literatuur: op een of
andere wijze een samenhangende eenheid te vormen. Het kan wel zijn dat in een
verhaal de aandacht erop gevestigd wordt dat de mens in een chaos leeft, maar dat
zal, wil het literatuur zijn, op een wijze worden gedaan, die zelf wel een vooropgezette
orde impliceert al is het maar simulerenderwijs. Het ontbreken van een relatief
toekomende tijd, niet zozeer voor de lezer, maar, en daar gaat het om, voor de
verteller, maakt dat het verhaal zichzelf berooft van zijn fiktieve karakter en de
tendentie heeft een beroep te doen op het waar-gebeurd-zijn van het verhaalde, buiten
het verhaal om. De lezer vindt het helemaal niet erg om lang aan het lijntje gehouden
te worden en naar het verdere verloop te moeten gissen, maar wel moet hem de
overtuiging bijgebracht worden dat zijn lektuur niet zinloos zal blijken geweest te
zijn, d.w.z. dat de verteller, abstrakt of persoonlijk,
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weet waarover hij spreekt, en de afloop kent. In de eerste geleding kan men de
ontbinding van het gedicht al aan zien komen: een alwetende verteller is niet te rijmen
met deze betekeniswaarden van het gebruik van de tegenwoordige tijd. Alwetendheid
sluit onzekerheid over de verhaals-toekomst uit. Deze breuk loopt door de hele graat
van De Vis. Uit deze onverenigbaarheid vloeien een aantal inkongruenties voort die
bij elkaar de technische onvolkomenheid van het gedicht uitmaken.

III
Het hele gedicht door zien we de sporen van de worsteling tussen de vertellersalmacht
en de door de werkwoordstijd gesuggereerde onwetendheid. Nu eens wordt de
alwetendheid wat ingetoomd, dan weer moet de werkwoordsvorm bakzeil halen, en
het gedicht verliest altijd.
Het behoeft geen betoog, dat de alwetendheid van de verteller zich niet alleen
manifesteren kan, (zoals in de eerste geleding), in de insiders-kennis van het
gedachtenleven van de man en de vrouw, maar ook in het vermogen om
voorspellingen te doen, of in elk geval toespelingen te maken op het verdere verloop
van het verhaal, een tipje van de sluier op te lichten. Inderdaad treden zulke
prospektieve vertelhoudingen geregeld op. Deze moeten onderscheiden worden van
plausibele interpretaties van waarnemingen, zoals bijvoorbeeld in I e 4-6:
Als een bloedend hoofd hangt de maan
boven de zee voor Zarauz
een dies irae voorspellend.

Er zijn uiteraard gevallen waarin de gissing overgaat in de trefzekere voorspelling,
maar het gaat hier om voorspellingen die daarom uitkomen, omdat de verteller meester
over zijn verhaal is. Hij weet van tevoren dat hij gelijk zal krijgen omdat hij zijn
gelijk in de hand heeft. Een onmiskenbare uiting van weten hoe het verder zal gaan
treft men tegen het einde van het eerste deel aan
...ik wil dat ze slapen.
ik weet wat hun morgen nog wacht. (I j 10-11)

Hier wordt op niet veel goeds voorspellende manier vooruitgelopen op wat er de
volgende dag staat te gebeuren. De man en de vrouw weten nog van niets, de verteller
heeft het allemaal in zijn hoofd. Maar als dat zo is, kan de verteller zich niet elders
beperkt tonen in zijn voorkennis. Dat kan niet anders worden opgevat dan als zich
van de domme houden
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of als ‘retorische onwetendheid’. Zo begint I c met de vraag:
En wat gaat er om in de man?

waarna precies de inhoud van een droom die de man heeft, beschreven wordt. Deze
beschrijving gaat zo ver, dat niet alleen verteld wordt wat de man in zijn droom tegen
de vrouw zegt, maar zelfs wat hij daarbij weer droomt dat hij denkt! De inleidende
vraag heeft dus geen andere funktie dan een overgang in het verhaal te
vergemakkelijken, waarbij de verteller zich verplaatst in het (beperkte) perspektief
van de lezer. Een geoorloofde techniek, waarbij de macht van de verteller nog niet
in het geding is.
Evenmin met de alwetendheid van de verteller is het in strijd dat deze, vooral in
geledingen waarin hij geheel voor eigen rekening, min of meer los van het verhaal,
aan het woord is, blijkt met onopgeloste en onoplosbare vragen des levens te tobben.
Zo in I j, de slotgeleding van het eerste deel, dat begint en eindigt met de vraag: ‘Wat
is God?’ Dat betekent alleen, dat de verteller een Janusfiguur is, die zich tegenover
de toehoorder vertoont als een menselijke figuur met alle daarin impliciet aanwezige
beperkingen, en ten opzichte van zijn figuren als de onbeperkte beheerser en kenner
van hun doen en laten. Ook de marionettenspeler heeft zijn huiselijke moeilijkheden.
De vraag rijst wat in de zo juist geciteerde passage de wil van de verteller uithaalt.
Slapen de man en de vrouw omdàt de verteller zo beschikt heeft, of spreekt hij alleen
maar de wens uit? Zijn de man en de vrouw tot op zekere hoogte autonoom, of worden
zij volledig beheerst door de verteller? Het lijkt er veel op dat dit laatste het geval
is. Een verteller die zeggen kan:
Dus zet ik ze - 't is wat brutaal,
Want geen van beiden is rooms bij de plechtige dodenmis
in de kerk op de rots van Zarauz
(Maar te knielen hoeven ze niet.)
(II e 4-8)

die heeft toch een behoorlijk vermogen om naar goeddunken in te grijpen in het
bestaan van zijn sujetten. Men kan erover spekuleren of de man en de vrouw niet
katholiek zijn omdat de verteller zo heeft beschikt, dan wel of deze hun gezindte als
gegeven moest beschouwen; en of het niet hoeven knielen voortvloeit uit hun niet
katholiek zijn of door de verteller genadiglijk voor deze keer wordt toegestaan, maar
het
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blijft duidelijk, dat de verteller zijn sujetten kan schuiven waar hij ze hebben wil: in
de kerk. Hij is de baas.
Toch zijn er passages, waarin men kan twijfelen over de omvang van de macht
die de verteller bezit. Zoals bleek uit de allereerste geleding is de verteller in staat
zonder enige moeite over te wippen van het innerlijk van de vrouw naar het innerlijk
van de man. Later lukt dat, vreemd genoeg, niet meer zo makkelijk. Geleding I b
wordt nog ingenomen door de weergave van wat de vrouw denkt; I c verslaat wat
de man droomt terwijl de vrouw de auto bestuurt. Enige kunstgreep vindt niet plaats.
In I d wordt weer overgestapt naar het psychisch leven van de vrouw, afgewisseld
met uitwendige observaties, waaronder het feit dat ze een vlieg van haar been verjaagt.
I e begint nu verrassend genoeg zo:
Hoe komen wij uit de vrouw
opnieuw terug in de man?
Door zijn oor. De vlieg gaat ons voor.

Dit is vals. Waarom is het nu plotseling nodig de vraag te stellen over wat tot dan
toe moeiteloos verliep? Waarom wordt hier opeens een probleem van gemaakt? En
dan is de voorgestelde oplossing gespeend van alle literaire werkelijkheidszin, daar
helpt geen lievewij aan. We hebben ons tot hiertoe niet hoeven verdiepen in de
physieke aspekten van de akrobatiek van de verteller, en in dit stadium is het
onmogelijk geworden om daar een verklaring - en dan nog wel zo'n lullige - van te
geven. Trouwens, als de macht van de verteller inderdaad aan fysieke grenzen
gebonden is, dan zit hem de vlieg die zo onbeleefd was om voor te gaan, danig in de
weg.
Bovendien is het bekend, dat vliegen ongaarne in oren kruipen. Maar misschien
is het insect gewaarschuwd dat er iets bijzonders te beleven was. De droom van de
man nadert immers in deze passage zijn hoogtepunt: hij herbeleeft een episode in
een concentratiekamp, - de locus amoenus van het gedicht, - en vindt aan het strand
in zijn droom een vis, de naamgever aan het gedicht.
Om van deze subjektiviteit weer in de objektieve verteltrant te raken maakt de
verteller opnieuw gebruik van de goede diensten van de vlieg:
De vlieg in het oor van de man
heeft genoeg gezien en gehoord
en snakt dan ook naar zijn vrijheid
(I h 1-3)

De op zichzelf al overbodige kunstgreep neemt hier groteske vormen
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aan. Het beestje blijkt fabelachtig in staat te zijn menselijke dromen te aanschouwen.
En dat het gevangen zou hebben gezeten is alleen te begrijpen als de verteller hem
de weg uit het oor zou hebben versperd. Op het hele tafereeltje met de kunstvlieg is
het dichterwoord van toepassing:
We read, and in description view
Creatures which Adam never knew
For, when we risk no contradiction
It prompts the tongue to deal in fiction.

De verteller mag dan in relatie tot zijn verhaal bovennatuurlijke gaven bezitten,
binnen het verhaal gehoorzaamt alles aan de wetten van de werkelijkheid zoals we
die kennen. Dat is geen kenmerk van het verhaal in het algemeen, maar van dìt
verhaal. Het is zo opgezet. Het is ook karakteristiek dat wat als ‘een teken, een
lotsbeschikking, een wonder’ wordt aangeduid, de gevonden vis, in de droom zijn
oorsprong heeft. In dit realistische kader past niet een vlieg met het omvangrijke
bevattingsvermogen. Maar er is evenmin plaats voor in de levenssfeer van de verteller.
Die kan het alleen wel af; remplaçanten heeft hij niet nodig. In een handomdraai
geeft hij weer wat een meisje op het strand denkt als een paar jongetjes executietje
spelen (II c 45):
Dan draait er iets om in haar hoofd.

In diezelfde geleding (de tweede dag wordt beschreven, de man loopt langs het strand
in het zonnetje en is getuige van het morbide kinderspel dat hem ongetwijfeld naar
zijn verleden terugvoert) stoot men weer op enige beperkingen van de verteller, naar
het schijnt zelfopgelegde ditmaal. De man loopt langs het strand.
tot er nergens mensen meer zijn.
Daar zet hij zich neer op een steen
bij afval en aangespoeld hout. Ik mag hem nu verder niet storen.
Een mens die zó zit wordt herboren
of hij stort voor altijd ineen.
Wie weet wat hij straks krijgt te horen
van het grote vruchtwater zee?
En ìk zou dan moeten noteren
waarvoor nog geen woorden zijn. Nee.
Nog één keer kijk ik nu om.
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In de verte zie ik hem wiegen.
(...)
De wind draagt zijn stem naar me toe:
‘Ik kies niet. De spin van de twijfel
houdt mij in zijn draden verstrikt. (...)’
‘wie ben ik? wie bèn ik?’ Hij fluistert.
(...)
Het strand over naar het hotel
gaat hij weg. (...)
Ik volg hem. Ik laat hem niet los,
tenzij, wat ik echt niet geloof,
want waar ik dit schrijf is het winter,
hij straks met zijn vrouw nog in zee gaat.
Ofschoon, als hij zegt dat het moet...

In snelle opeenvolging kan men hier een hele reeks disparate vrije oefeningen zien
afwerken. Eerst is de verteller iemand die (zichtbaar? onzichtbaar?) zijn figuren
achternaloopt om op te vangen wat zij zeggen. Hij onderwerpt zich aan de wetten
van de voortplanting van het geluid. Als hij dus iets liever niet wil horen, blijft hij
eenvoudig uit de buurt. Dat is wat hier gebeurt: de verteller verwijdert zich diskreet
van waar de man zit, in de verte ziet hij, nog éen keer omkijkend, de man zitten.
Onder deze omstandigheden is het uitgesloten dat het gefluister van de man door de
wind zou kunnen worden overgebracht, aan zee nog wel! Over een dergelijk geval
zegt Wolfgang Kayser terecht: ‘Wenn der Standpunkt des von aussen, und zwar aus
der Ferne schauenden Beobachters gewählt ist, dann ist es ein perspektivische Fehler,
wenn der Erzähler plötzlich um den Inhalt und den Tonfall leise gesprochener Worte
weiss, also in die Nahe springt, um ebenso plötzlich wieder auf den alten
Beobachtungsstandpunkt zurückzukehren.’12 Des te onaannemelijker is dit, omdat
de verteller toch alwetend is, en zich dus van geen wind hoeft te bedienen. Het is
hier hetzelfde liedje als met de vlieg. De verteller kan niet dan met schade voor het
verhaal naar believen zijn verdwijnmuts op- en afzetten. Het is alsof hij zijn
bovennatuurlijke vermogens uitschakelt om maar niets te hoeven horen, en zijn
onschuld betuigt als hij middels normale opvangmethoden, zijns ondanks, toch op
de hoogte raakt van wat de man in zijn eenzaamheid uitspreekt.

12

Das sprachliche Kunstwerk, p. 212.
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En dan. Aan het slot van de geciteerde passage komt als klap op de vuurpijl aan het
licht dat de verteller swinters thuis zit te schrijven! Dit is onverenigbaar met een
vertelhouding die het doet voorkomen alsof hij het strand luistervinkje staat te spelen.
De verteller als bureaukraat kan zich ten opzichte van zijn verhaal alles permitteren,
maar dan zijn de beperkingen die hij zichzelf blijkens vlieg en wind oplegt maar
schijnbeperkingen. De verteller mist hier dus de kans om een eenheidbrengende
faktor in het verhaal konsekwent door te voeren, wat een gelatineus skelet voor het
gedicht oplevert. De logge humor van rillend achter de schrijftafel zitten denken aan
een duikje in zee waaraan hij wel eens zou moeten geloven als zijn figuren het goede
voorbeeld geven, fungeert averechts. De man hééft het niet voor het zeggen, hij weet
niet eens van het bestaan van de verteller. Het grapje verdoezelt het verschil tussen
de vertellerswereld en de wereld van het verhaal en gaat dus ten koste van éen van
beide. Door zich aan te stellen als een koddig, kouwelijk oompje dat zich goedmoedig
door zijn neefjes het water in laat sjorren reduceert de verteller zijn figuren tot
pampieren poppetjes. Dat kan op zichzelf een volkomen verantwoorde techniek zijn
- zo stoort het mij niet dat Thackeray aan het eind van zijn Vanity Fair ostentatief
de poppekast opbergt -, maar hier, waar met alle middelen gepoogd wordt de indruk
op te bouwen dat de lezer met echte mensen te doen heeft, beschouw ik het als een
doodzonde van de verteller. Hij kan niet binnen éen betrekkelijk kort verhaal zich
door zijn figuren de wet laten stellen en tegelijk aan de touwtjes blijven trekken. Een
grapje, dat mag, maar het moet geen zelfmoordstunt worden.
Er was al eerder sprake van, dat de verteller een schrijver is. Zowel in I f als in I
j, de beide geledingen waarin alleen de verteller aan het woord is, zonder dat hij het
verhaal verder helpt, wordt er ook op zijn schrijverschap gezinspeeld. Het zijn
dramatische monologen, waarin begrippen als dood en God in verband met schrijven
worden gebracht:
bestaan krijgen, ademen, leven
en kruipen uit dit papier

wordt er van het woord dood gezegd, en
Wat is God? Het mes op de keel.
De reden waarom ik dit schrijf.

Het aksentueren van het schrijverschap van de verteller maakt de on-
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helderheid van zijn positie groter. De verteller bevindt zich nu eens thuis achter de
kachel, dan weer aan het strand achter zijn figuren aan, nu eens kent hij als vanzelf
hun gedachten, dan weer maakt hij gebruik van de vreemdste verlengstukken om
daarachter te komen; nu eens tast hij in het duister omtrent de verhaalstoekomst, dan
weer heeft hij de vertelling in zijn zak zitten. Het is deze stelselmatig ongemotiveerde
wisseling van standpunten, resulterend in de ongrijpbaarheid van de verteller, die de
belangrijkste kompositiefout uitmaakt.
En de transformatieschets gaat verder. Na de ochtendwandeling van de man, waarin
hij een bestaanskrisis doormaakt (II c), en na de lunch, gaan de man en de vrouw
opnieuw naar het strand. Nu vindt het ongeluk plaats waarop aan het slot van het
eerste deel gezinspeeld werd: een vissersjongetje verdrinkt in zee.
Die jongen - ik schat hem op tien is José, de zoon van een visser.
Maria wijst hem ons aan,
(pardon, aan de man en de vrouw).

De verteller moet zich hier onverhoeds op een schatting verlaten; hij kent de leeftijd
van het jongetje niet. Geheugenverlies van iemand die, schrijvend over de avond
tevoren nog precies wist wat er allemaal te gebeuren stond? Eerder is de regisseur
het toneel opgerend, onderweg zijn speciale kundigheden afwerpend. Kind te water!
Hij is zichtbaar, er wordt naar hem gewuifd. De vertellende ik is een deel van de
vertelde wij geworden. Theoretisch zou men nog de vraag kunnen opwerpen uit
hoeveel personen die wij dan wel bestaat, maar het is al uit het boven geciteerde
stukje duidelijk dat ‘ons’ gelijkgesteld moet worden aan ‘de man en de vrouw’,
waaruit volgt dat de verteller in éen van beiden opgaat. Onmiddellijk daarna maakt
hij zich tussen de haakjes weer los om zijn opstelling van objektief verteller, naast
het verhaal weer in te nemen.
De koketterie waarmee dit kunststukje wordt uitgehaald moet wel doen vermoeden
dat de verteller het inderdaad als een welgelukte toer beschouwt. Even heeft hij hier
laten zien, dat al het voorafgaande maar bij wijze van spreken was. Hij werpt het
masker af en onthult met een vette knipoog: ‘ìk ben die man!’ De ik heeft het
zij-verhaal teruggebracht tot een wij-verhaal.
Duidelijker wordt nu wel de beschermende funktie van de anonimiteit van het
paar, maar ook krijgt het jegens de lezer gepleegde bedrog
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gestalte. Dat de slip of the pen een opzettelijke is, blijkt ten overvloede uit de
hardnekkigheid waarmee de verteller voor de rest van deze geleding in de wij-vorm
blijft schrijven, en nu zonder dit meer terug te nemen. Ook in een deel van de volgende
geleding zet zich deze vereenzelviging voort: over de vader van het verdronken
jongetje tijdens de begrafenisplechtigheid zegt de verteller: ‘Van hem zie ik enkel
de rug’, wat op een beperkt perspektief wijst, d.w.z. op de fysieke aanwezigheid van
de verteller in de kerk. Dat die ‘wij’ niet meer, zoals vroeger, de lezer en de verteller
samen zijn, blijkt uit de u-vorm waarmee de eerste in dit stadium koeltjes wordt
aangesproken.
Nu is er op zichzelf niets op tegen, dat de verteller zijn aanvankelijke standpunt
verlaat en zich openbaart als een van de figuren die hij beschrijft. De betrokkenheid
bij de avonturen kan hem daartoe brengen en deze onthulling van zijn ‘ware’ gedaante
kan een machtig literair effekt opleveren. De stromannen worden aan de kant gezet,
de eigenlijke protagonisten nemen hun plaats in. Maar, wil deze kunstgreep slagen,
dan moet aan een enkele voorwaarde voldaan zijn. Na de onthulling moet de lezer,
als hij het verhaal zoals zich dat tot op dat moment had ontwikkeld nog eens de revue
laat passeren, de overtuiging krijgen dat deze dramatische omwenteling daarin past.
Er moeten aanknopingspunten voor aan te wijzen zijn, of in elk geval moeten
omstandigheden die deze volte-face onintegreerbaar maken, afwezig zijn. Tenzij
men werkelijk zou willen volhouden dat in gedichten elke vrijheid is toegelaten,13 is
De Vis een voorbeeld van zo'n onvakkundig doorbreken van eenmaal binnen het
gedicht gevormde konventies. Ik doel op de volgende ongerijmdheid.
Een verteller die in staat blijkt om in de huid van tenminste drie van zijn figuren
te kruipen, en zelfs meer van hun innerlijk weet te registreren dan zijzelf, kan zich
niet ontpoppen als eigenlijk een afsplitsing, projektie of objektivering van éen van
deze figuren. De lezer kan zichzelf dan geen zinnig antwoord geven op de vraag hoe
de verteller zoveel kon weten van andere figuren dan degeen met wie hij later blijkt
te moeten worden geïdentificeerd. De Jungiaanse mythe van een gemeenschappelijk
onderbewuste mag dan een poëtische gedachte zijn, toegepast op de mogelijkheden
van een vertellersfiguur blijkt hij onbruikbaar. De alwetendheid is hier een
onoverkomelijke barrière, of omgekeerd,

13

Het soms wel verkondigde adagium ‘alles mag, als het maar een goed gedicht is’, is natuurlijk
maar een kretensisch grapje dat alleen een sympathieke afkeer van het dogmatische verraadt.
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identifikatie van de verteller met de man spreekt zijn almacht tegen. De verteller
weet niet wat hij wil. Het ene ogenblik doet hij alle moeite om zijn verhaal zo
werkelijk mogelijk te maken, zozeer zelfs dat hij zijn protagonist aan de kant zet om
zelf diens plaats in te nemen, waarbij hji zichzelf als verteller opheft, en nog geen
vijf regels verder wipt hij weer terug in zijn vertellerspak. Dit ontkracht het verhaal
volledig:
(Voorzichtig, denk ik, het verhaal
loopt onder je vingers vandaan.
Of zeg ik maar wat? Ben ik bang
dat ik dadelijk alles verscheur?
Of dienen die haakjes alleen
om mijn tranen binnen te houden?)
Want José gaat dood. Hij verdrinkt.
Nu verraad ik alles meteen.

De verteller spaart kosten nog moeite om zowel zichzelf te vervluchtigen als het
verhaal te verbleken. Nauwelijks is hij met zijn volle gewicht zijn eigen verhaal
binnengestapt of hij spreidt weer een souvereine vertellershouding ten toon door
uitgesproken op de gebeurtenissen vooruit te lopen. Tegenspraak op tegenspraak,
waardoor zowel aan het bestaan van de verteller als aan de echtheid van het verhaal
getwijfeld gaat worden. Nergens is het zo onomwonden gezegd dat de verteller weet
wat er komt dan door het gebruik van het woord verraden, maar tevens is juist
daardoor de verteller de pas afgesneden om zelf een rol binnen het verhaal op zich
te nemen. De tranen van de verteller zijn dan ook niet op hun plaats. Iemand die
dreigt het hele zaakje in de prullemand te gooien is weliswaar aan heftige
gemoedsbewegingen overgeleverd, maar toch niet omdat hij zo intens meeleeft met
het door hem ontworpen ongeluk van een jongetje dat nog niet in het beeld is
verschenen of het is al weer weg. Tijd om zich aan hem te hechten is er noch voor
de lezer, noch voor de verteller, noch voor de man of de vrouw. En de dood van het
jongetje als symbool (de zee heeft de man hoop gegeven en neemt nu een leven) is
als te perifeer voorval niet ernstig te nemen. Nee, de verteller is niet meelevend, hij
laat tranen om zijn eigen vertellersmoeilijkheden.
Wie zijn story in de verleden tijd afwikkelt kan, als hij dat nodig vindt, overgaan in
de tegenwoordige, om daardoor het verhaalde te aktuali-
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seren of vanuit een bepaalde gezichtshoek dramatisch te belichten. Zowel de aard
van de werkwoordstijd waarop overgeschakeld wordt, als het feit van de
overschakeling bewerken dit literaire effekt.
Verkiest hij daarentegen de tegenwoordige tijd als hoofdstroom te gebruiken dan
maakt hij het zich erg lastig.14 Hij geeft vrijwillig machtige wapens om zijn verhaal
temporeel en emotioneel van de vlakte te krijgen, uit handen. Verleden, heden en
toekomst vloeien samen in éen uitgestrekt en ongedifferentieerd heden, waarin alles
even belangrijk14a is, waar het overzicht ontbreekt en waarnemingen dezelfde waarde
als herinneringen hebben, en herinneringen dezelfde kracht als de ervaring van de
aktualiteit. Wat in het begin gezegd wordt over lange autotochten,
Je herinnert je allerlei dingen
maar alsof ze nog moeten gebeuren

dat geldt ook voor de visie van de verteller op het verloop van het verhaal. Nu gaat
deze techniek op, althans tot op zekere hoogte, zolang alles wat er gebeurt even
belangrijk gevonden wordt door verteller en figuren. Maar zodra het van belang
wordt het tijdsaspekt te releveren of het dramatische belang van een voorval te
aksentueren zijn de poppen aan het dansen. Dan heeft de verteller zich beroofd van
een kontrastmiddel, want het lijkt wel uitgesloten dat hij van het praesens in een
‘futurum historicum’ zou kunnen overgaan.
Hoe wringt zich de boeienkoning? Vooreerst in de passage waarin de verteller
zich de hand voor de mond slaat alles te hebben verraden. Met de werkwoordstijd
was niets meer te beginnen om de gebeurtenis te dramatiseren. Daarom schuift de
verteller alles als het ware éen plaats op: hij doet vanuit het nu van het verhaal een
greep in de toekomst ervan, en wel door een gat te laten vallen in de tot dan toe
regelmatig verlopende chronologische tijd van het verhaal. Hij valt met de dood van
José in huis en vult vervolgens in hoe het daartoe is gekomen. Op zich-

14

Vgl. Kayser, o.c. p. 207: ‘gewiss gibt es Erzählungen, die das Präteritum als Erzählzeit
aufheben und alles im Präsens berichten. Der Leser wird dadurch zum Zuschauer eines sich
erst abspielenden Dramas. Aber es ist doch unbestreitbar, dass solche Bücher nicht recht
wirken, vielmehr durch ihr dauerndes Auf-den-Leib-Rücken lästig werden. Man empfindet
eine solche Vermischung von Epischem und Dramatischem als unbefriedigend.’
14a ‘Wenn man also zwar zur Not einen ganzen Roman im Präsens ‘erzählen’ kann, so darf man
jedenfalls dabei nicht erhoffen, das Präsens hätte nun noch die gespannte Kraft einer
Tempusmetapher.’ (Harald Weinrich, Tempus, Besprochene und Erzählte Welt 1964 p.
126/127). Vgl. ook Robert Petsch: ‘Eine ganz im Präsens gehaltene Erzählung gleicht einem
Brief, in dem jedes Wort unterstrichen ist.’ (Wesen und Formen der Erzählkunst, 1942, p.
365.)
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zelf alweer een volkomen legitiem procédé, maar niet in het hier eenmaal geschapen
verband. De identifikatie van de verteller met de man in het verhaal, die juist in deze
geleding zijn beslag krijgt, wordt er door onmogelijk gemaakt: blijkens zijn
proleptische operatie weet de verteller ook in dit opzicht teveel. De reakties van de
man worden overstemd door het misbaar van de verteller over de lastigheid om het
verhaal voort te leiden.
Een tweede passage waar het in temporeel opzicht wringt, is geleding II b. De
vrouw, die bijna nog minder bij het verhaal hoort dan bij de man, loopt hier in haar
eentje door Zarauz en denkt aan iemand uit haar leven die als ‘de derde’, ‘de andere’
aangeduid wordt. (De anonimiteit strekt zich dus uit tot alle van huis uit bekenden
van het paar, alleen de inwoners van Zarauz hebben, net als het dorpje zelf, een
naam.) Het terugdenken aan deze vroegere minnaar vindt plaats in de verleden
tijdsvorm, althans voorzover het de vroegere episode betreft; lering en konklusies
staan weer in de tegenwoordige tijd.
Een dag liep hij lachend de deur in.
Met de branie van een kwajongen
(maar innerlijk bang en onzeker,
zoals hij haar later bekende)
trok hij de gordijnen omhoog.
(...)
Wat was het? Geen liefde die blij maakt,
die zichzelf verdiept en verduurzaamt,
maar een liefde met kieren en kuilen,
verheimelijkt en haastig genoten,
een misdaad gepleegd in een bos. -

Het zal wel voor altijd een raadsel blijven waarom nu juist deze terugblik van de
vrouw in de verleden tijdsvorm gedacht is. Ik zie tenminste geen enkele reden, nu
de andere herinnering van de vrouw, die aan het begin van de tweede geleding van
het gedicht staat, ‘normaal’ gebruik maakt van het praesens. Alleen de uit deze
herinnering getrokken levenslessen staan in een afwijkende tijd:
Ze had toch geloofd dat het kon:
De ziel in het lichaam beleven,
de toppen van liefde bereiken,
als de oorlog kwam samen sterven.
Ze glimlacht. Wat was ze toen jong.
(I b 10-15)
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Ik kan me er niet van weerhouden hier iets te zeggen over de oppervlaktebewegingen
van het gedicht, al vallen die eigenlijk buiten het bestek van dit essay. Het taalgebruik
en de woordkeus van de beide voorgaande citaten geven al enig inzicht in de
flodderigheid die troef is in dit gedicht. Of is met trefzekere hand het
damesbladachtige geestelijke interieur van de vrouw getekend? We staan hier oog
in oog met huiveringwekkend burgerlijke romantiek. Met de branie van een kwajongen
trok hij de gordijnen omhoog. Die durft!
De verteller is wel hard voor het vrouwtje als hij haar onbenulligheid zo breed
uitmeet in de beide flashbacks die vrijwel de enige gedeelten vormen waarin we iets
meer van haar te weten komen. Maar ook de verteller gaat niet vrijuit, en hier komen
we weer op ons eigenlijke chapiter. Het gebruik van het praesens werkt, zoals we
zagen, in een episch werk geleuter in de hand. Aangezien van te voren niet bekend
kan zijn wat achteraf belangrijk is geweest, wordt zonder schifting alles vermeld wat
er maar voor oog en oor komt. Van veel begrijpt men niet waarvoor het in dit gedicht
nodig is. Welke funktie heeft de minutieuze beschrijving van voorbijgangers tijdens
de lunch in Zarauz in de droom van de man? Welke de beschrijving van het toilet
van het kamermeisje uit het hotel? Welke de inventarisatie van het marktplein? Alle
maat ontbreekt.
Ook zijn er een paar details die gewoon niet kloppen. Bij de receptie van het hotel
zit ‘een man zonder benen’ (I i 2). Een dag later heet hij al, met verheugende
regeneratie, ‘de kreupele van de receptie’ (II e 18).
Een man die in zijn droom denkt ‘Ik trap er niet in’ verzeilt in pseudopoëzie als
hij, nog wel op een kritiek moment van zijn bestaan, hardop kan zeggen: ‘De spin
van de twijfel houdt mij in zijn draden verstrikt.’ (II c 72-73).
Dan het beeldspraak klutsen. ‘De vrouw wordt onthoofd door de salvo's van de
gitaren en het lemmer van een trompet.’ (II b 19-22). En deze spraakwaterval:
‘In geen enkel opzicht bijzonder
wordt die vis voor de man tot een teken,
een lotsbeschikking, een wonder.
Door de wildernis van zijn angst
breekt leven als water naar binnen:
een zee, een springvloed van hoop.
(I g 11-16)

Het geheim van deze waterzooi zal wel nooit prijsgegeven worden. Zee-
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water door een jungle, toe maar, en heilzaam zal dat toch wel niet wezen. Bovendien
heb ik ook nog het angstige idee dat eigenlijk die vis bedoeld is met de springvloed
van hoop. Maar in elk geval is het verwarrend om van een man die aan een reëel
strand zit, al is het in een droom, te zeggen dat zijn angst gelijkenis vertoont met een
wildernis.
Laat ik dit intermezzo eindigen met een detailkwestie die ons weer naar het
hoofdonderwerp terugleidt. Er wordt in het gedicht veelvuldig geelideerd: plotsling,
kindren, weerspieglen, verschrikklijk, wriemlend, kortom, het keuvlen wordt keuvelen.
Deze behoefte om te voldoen aan metrische eisen, hoe lofwaardig ook, ware beter
onderdrukt nu de gevolgen ervan door de lezer ervaren worden als een kleine
spraakstoornis. Waar de inhoud onbelemmerd kabbelt hoeft de vorm niet in een
korsetje. De derde breuk in de vertellingstijd zit aan het begin van de gruweldroom
van de man over het concentratiekamp. Deze droom wordt zelf, zoals gezegd, in de
tegenwoordige tijd verhaald, maar dan staat er tussen haakjes:
(Ook de nacht van het grote transport
stond de Lagerstrasse vol plassen;
pas 's morgens vroren ze dicht.)
(1 e 17-19)

De parenthetische ruimte hoort de verteller toe; hij is ook hier aan het woord. Het is
weer net zo'n empathische uitstorting als bij de inzet over het autorijden. De verteller
haalt een eigen herinnering op nu hij noteert wat de man droomt van een
koncentratiekamp. Om beide koncentratiekampen uit elkaar te houden worden de
twee vertellingstijden gebruikt. Waarschijnlijk hebben dus zowel de verteller als de
man in een koncentratiekamp gezeten. (Het is dan ook bevreemdend dat de man zijn
vakantie in Spanje verkiest door te brengen, al is het logisch dat hij daar aan zijn
verleden terug moet dromen.) De enige funktie van deze tussenkomst van de verteller
is, dat hij laat doorschemeren gelijksoortige herinneringen als de man te hebben. Het
is een seintje dat ook hij een eigen verleden heeft. Nu het de enige keer is dat de
verteller iets van zijn eigen levensgeschiedenis prijsgeeft zonder in algemeenheden
te vervallen, lijkt me dit gebruik van de verleden tijd wel geoorloofd, al zal de funktie
ervan in de ogen van de verteller wel een andere zijn dan de zojuist genoemde. Voor
hem gaat het wel degelijk om de inhoud. De man, die in zijn droom aan het strand
loopt, waar plassen liggen, beleeft via die plassen die hem aan het k.z. terug doen
denken, een episode daar. Op dit Mariakoekje happen dus zowel de man als de
verteller.
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Een van de opvallendste kanten van de door de verteller gemaakte glosse is wel, dat
we eigenlijk niet weten of hij uitgesproken, dan wel gedacht of gemompeld is. Deze
laatste mogelijkheid, het voor zich heen mompelen, zou wel eens de oplossing kunnen
zijn van het raadsel waarom de verteller überhaupt het praesens heeft uitgekozen om
er zijn verhaal in te vertellen: hij zou best eens iemand kunnen zijn die in zichzelf
praat. Het is bekend dat deze tijdpassering meestal van de tegenwoordige tijd gebruik
maakt.15 Dit zou betekenen dat de lezer - op uitnodiging, want de verteller weet dat
hij niet alleen is - meemaakt hoe het verhaal bezig is te ontstaan; hij is getuige van
de pogingen tot vormgeving. Dat zou dan meteen het slot van het gedicht verklaren,
waar de verteller op de naar mijn smaak ongeloofwaardige toon van een frigide
vrouw die een orgasme simuleert bedaard uitroept:
En de zee? 't is àl licht wat ik zie.
Poëzie. Poëzie.

IV
De onberaden rolverwisselingen van de verteller, die ik beschouw als een van de
hoofdoorzaken voor de mislukking van het gedicht, hebben onder de recensenten
juist veel lof geoogst. Bert Voeten schrijft in het eerder aangehaalde artikel:
‘Fascinerend is in het verloop van het gedicht de hantering van het
dubbelgangersmotief. In het eerste deel van zijn gedicht gebruikt Hoornik
de derde persoon; in het tweede deel gaat hij na een honderdtal regels in
de eerste persoon over en van dat moment af verwisselen de man uit het
verhaal en de ik-figuur daarbuiten gedurig van plaats, schuiven over elkaar
heen, gaan in elkaar over, de een komt voor in de droom van de ander, de
een geeft stem aan wat de ander zeggen wil, zij worden beurtelings object
en subject, en men voelt het: dit is geen procédé,

15

Voor degenen die gaarne een lijn willen uitgooien tussen auteur en werk kan deze
veronderstelling misschien bevestiging vinden in enige opmerkingen uit een lezing over
eigen werk van de dichter (opgenomen in Over en weer, p. 130): ‘- een ondanks alle bravoure
(branie van een kwajongen? d'O.) nogal schuwe jongeman, die de gewoonte had in zichzelf
te praten. (...) Die menselijkste aller gewoonten heb ik nooit afgeleerd. mijn gedichten zijn
niet ontstaan uit overvloed, maar uit gemis, dat ik (...) telkens weer tracht te vullen met
alleenspraak.’ Aldus Ed. Hoornik, kort na het voltooien van De Vis.
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geen arrangement, maar een onontkoombaarheid. De dichter trekt zich
terug uit het gedicht en laat de “handeling” over aan zijn dubbelganger als
de spanning te hevig wordt. Soms sluit hij zulk een manoeuvre af met een
ironische zinswending, als om de distantie nog groter te maken.’
In een bespreking van veel minder allooi (in wezen veroorzaakt door zijn
onverschilligheid voor poëzie,16 parafraseert H.M. van Randwijk deze beschrijving
nog eens:
‘Hoornik's behoefte om in spiegelbeelden te denken en te werken heeft in
dit gedicht wel zijn uiterste raffinement bereikt. In dit reisverhaal is hij
beurtelings de “ik” en de “hij”, hij is “de man uit het verhaal” en de
verteller, hij distancieert zich en identificeert zich, maakt gedachten tot
de zijne en geeft zijn gedachten aan anderen, loopt vooruit op het heden
en haalt het verleden in het nu terug. Er is geen voor en geen achter, geen
rechts en geen links, geen verleden, geen toekomst, geen boven of beneden,
geen veraf en dichtbij. Dit niet als dichterlijke reflex van een levensgevoel,
waarvan de hedendaagse astronaut het symbool is, maar het is bij Hoornik
aanwezig als existentieel besef, waaruit hij zich, wat de vormproblemen
betreft, alleen maar kan redden door nu en dan ergens een vaste plaats te
kiezen buiten de wereld die hij beschrijft en buiten het verhaal dat hij
vertelt.’
Naar mijn inzicht is het grensverkeer van de verteller noch fascinerend, noch
geraffineerd, maar van een in het oog lopende onhandigheid. De naam Awater is
daarstraks even gevallen. Misschien kan men aan dat gedicht het best gedemonstreerd
zien in welke opzichten De Vis faalt. Ook in Awater is een persoonlijke verteller, die
ook daar gebruik maakt van de tegenwoordige tijd, maar met totaal ander resultaat.
Ik geloof

16

Praktisch al zijn citaten zijn misleidend, eigenmachtig omgezet ter aanpassing aan de eigen
zinsbouw, of door gewone slordigheid verkeerd overgenomen. Zo wordt ‘ik’: ‘hij’, en worden
de in dit gedicht zo belangrijke haakjes eenvoudig weggelaten. Ook Voeten wordt
onpartijdiglijk verkeerd geciteerd, of ten onrechte niet geciteerd. Dat Van Randwijk niet van
poëzie houdt, blijkt uit zijn afkeer van ‘dichterlijke poespas’ en van ‘alle machteloze grote
woorden, hemel- en helbestormende metaforen, het opschepperig gejongleer met de
nederlandse taal, dat zoveel naoorlogse poëzie opklopt tot een soort glace sibérienne’, alsook
uit zijn levensbeschouwelijk goedpraten van het slot van De Vis: ‘Dat lijkt, theologisch en
filosofisch gezien een verschraling en een dichterlijke bedwelming (...) Het is fout gedacht.
Waarom zou een neger niet het recht hebben als neger (...)’. Nietwaar?
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niet dat men zou kunnen ontkennen dat Nijhoff in Awater een gedicht heeft geschreven
dat beter in zijn voegen zit dan Hoorniks Vis. Men hoeft helemaal niet erg op de
poëzie van Nijhoff gesteld te zijn om toch oog te hebben voor de ambachtelijke
kwaliteit van zijn werk.
Het motto van Awater is: ‘ik zoek een reisgenoot’. De verteller heeft een man op
het oog als reisgenoot, als vriend in het leven, ter vervanging van zijn gestorven
broer. Hij onderzoekt of degeen die hij op het oog heeft in aanmerking komt, en gaat
daartoe diens gangen na. In een zevental geledingen wordt verslag uitgebracht van
deze op-de-proef-stelling. De verteller is een figuur binnen het verhaal, en hij heeft
als verhaalsfiguur een belang bij wat er in het verhaal zich voltrekt. Dat is al een
eerste verschil met De Vis, waar de verteller in hoofdzaak buiten het verhaal blijft
en, hoewel zeker betrokken, geen belang heeft bij de ontwikkeling van het gebeuren.
Hij heeft als schrijver-verteller belang erbij dàt het verhaal een einde vindt, maar hóe
het afloopt is in zijn perspektief van minder gewicht. Bij Nijhoff hoopt de verteller
een metgezel te vinden, vandaar dat het gedicht de dynamiek van een speurtocht,
een jacht heeft. In De Vis maakt de verteller de indruk pas op de plaats te maken; hij
stuwt de geschiedenis niet maar notuleert met een slap handje.
Voor een deel is zijn alwetendheid daaraan debet: wat de verteller allang heeft
zien aankomen, ja zelf bedacht heeft, is niet erg geschikt om hem uit zijn evenwicht
te brengen. Toch wordt hij tot tranen toe geroerd als het vissersjongetje omkomt.
Vreemde inkongruentie. Men stelt zich een alwetende, almachtige verteller voor als
een man van olympische gemoedsrust, niet als iemand die in huilen uitbarst terwijl
zelfs zijn eigen figuren hun emoties weten te bedwingen. Iemand die beschikt over
leven en dood van zijn figuren mag toch werkelijk wel wat beter uitgebalanceerd
zijn. Zulke uitbarstingen passen veel meer bij een verteller die deel uitmaakt van het
verhaal, niet bij de vates die met een zekere sereniteit achter zijn gordijn hoort te
zitten.
In Awater is de verteller allerminst alwetend. In de eerste geleding, die buiten het
eigenlijke verhaal staat, wordt de zegen van de ‘allereerste geest’ afgesmeekt, een
klassieke propositio, waarin niet zozeer het thema van het gedicht wordt aangegeven
(dat staat in het motto, en past ook meer bij een alwetende verteller), als wel de
aandacht gevestigd wordt op het feit dat ook de verteller nog niet weet wat het worden
zal: ‘het (werk) is gelijk de wereld woest en leeg.’
De tweede geleding geeft de schaarse personalia van Awater, de voor-
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geschiedenis van het eigenlijke verslag, dat in de derde geleding begint. Het beslaat
een avond, waarin de verteller Awater ophaalt bij zijn kantoor, langs de straten
achtervolgt, opwacht bij de kapper, vergezelt in het café, het restaurant, en bij een
groepje van het Leger des Heils achterlaat om zelf alleen op de Oriënt-Express te
stappen, die ‘op het voorgeschreven uur’ vertrekt.
Alles wat de verteller over zijn belevenissen van die avond verhaalt, heeft hij
waargenomen of kunnen afleiden uit zijn waarnemingen. Telkens komt men passages
tegen als:
Hij ziet, schijnt het...
Het is alsof hij hoort...
Ja ja, 't schijnt waar te zijn, hij wil op reis...
Awater, - ik moet zeggen, ik ben blij
dat ik hem zie, ik was hem bijna kwijt -...

Op al deze manieren wordt duidelijk gemaakt dat het niet vanzelfsprekend is dat de
verteller iets van Awater afweet. Hij moet moeite doen het spoor niet bijster te raken,
en hij vergist zich ook wel eens in zijn konklusies:
Hij kijkt mijn kant uit, zodat ik vermoed
dat hij mij roept als hij de kelner roept.

Deze vermelding van een onschuldige vergissing is daarom zo geraffineerd omdat
hij niet alleen meehelpt het beeld op te bouwen van de verteller met een beperkt
inzicht, maar bovendien de lezer een controlemiddel in handen geeft bij de beoordeling
van een volgende passage waarin Awater de verteller ècht even aankijkt
als kent hij mij vanouds
Maar waar? in een tram? in een schouwburgpauze?
zo vraagt de blik waarmee hij mij beschouwt, -

Wat een bovennatuurlijke ‘herkenning’ zou kunnen schijnen wordt zo teruggebracht
tot zijn menselijke proporties. Zonder afwijking gedraagt de verteller zich als iemand
die met bijzondere belangstelling en aandacht een ander gadeslaat, en die diens
gedragingen interpreteert. Deze interpretaties kunnen onjuist zijn, projekties vormen
ook wel van zijn eigen verwachtingen en verlangens, maar de verkeerde interpretaties,
zoals de gedachte door Awater te worden aangesproken, zijn heel goed in te passen
nu de verteller Awater als reisgezel begeert. Bij het gissen naar
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Awaters plannen en bedoelingen ontwikkelt de verteller ook een helderder kijk op
zichzelf en zijn aspiraties. Vandaar dat het niet verbazingwekkend meer is, dat de
op sleeptouw genomen verteller tenslotte in zijn eentje op reis gaat, en de gangmaker
achterlaat.
Uit alles blijkt dat wat er die avond gebeurt ook voor de verteller nieuw is. Het
praesens is daarmee in overeenstemming. De verteller is ook de lezer niet of
nauwelijks vooruit in zijn observaties, zoals dat in feite bij De vis wel het geval is.
Vragen worden in dit laatste als retorische overgangen gesteld, waarbij het antwoord
de verteller al bij voorbaat bekend is. Als de verteller in Awater vraagt:
Wat is 't dat in zijn zak Awater zoekt?

dan welt deze vraag op dàt moment in hem op, en even later krijgt hij met de lezer
een zich toespitsend antwoord:
Het is een boekje van marocco-groen.
Het is een schaakspel nu hij 't open doet.

De beperktheid van visie van de verteller gaat hand in hand met het onvermogen te
selekteren uit de werkelijkheid, dat door het gebruik van het praesens aannemelijk
gemaakt wordt. Alleen: hier is voor de verteller, die geconcentreerd is op nadere
kennismaking met Awater, al het doen en laten van zijn ‘prooi’ van het hoogste
gewicht. Alle details zijn van belang omdat zij het de verteller mogelijk kunnen
maken te beslissen of hij Awater als reisgenoot zal nemen. Dit in schrille tegenstelling
tot De Vis waar de verteller met zijn panoramische overzicht blindelings in de ton
met futiliteiten staat te grabbelen. Hij is een reus op lemen voeten.
Het is de verteller in De Vis die de hoofdpersoon van het gedicht uitmaakt. Hij is
het in wie zich telkens de grootste emoties voordoen, in hem centreert zich het
voornaamste deel der verschuivingen. Telkens als zijn verhaal op een kritiek punt is
aangeland, de krisis van de man, het omkomen van het vissersjongetje, is het de
verteller die zich uitlaat over de moeilijkheid om zulke voorvallen in woorden te
vatten.
En ìk zou dan moeten noteren
waarvoor nog geen woorden zijn. Nee
(II s 63-64)
Het beeld van de dode José
dringt zich op en slaat met geweld
wat rustig moet worden verteld
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uit mijn haastig schrijvende hand.
Ik probeer het een tweede keer.
Wat de maan de man had voorspeld...
Het is slecht. Ik schrap het weer door.
Een derde, een honderdste maal.
(II d 22-29)

Het eigenlijke thema, vermoedt men met steeds grotere zekerheid, is de worsteling
met het dichterlijke materiaal. De verteller laat de lezer getuige zijn van zijn pogingen
de stof meester te blijven en er een adekwate vorm voor te vinden. Het is zijn eigen
problematiek die centraal staat, niet die van de man, en nog veel minder die van de
vrouw of anderen. Het is ook daarom dat de man en de vrouw betrekkelijk schimmige
figuren blijven, ondanks dat we zo nu en dan meemaken wat ze denken. Wat hen
overkomt, daar in Spanje, is ook niet geschikt om ons bijzonder te boeien; zelfs de
dood van het jongetje is, hoe ellendig ook voor de betrokkenen, voor de
vakantiegangers toch een buitenkantervaring. Telkens worden de mogelijke reakties
van het paar overstemd door het gesnuif van de scheppende verteller, die vertelt hoe
moeilijk het voor hem wordt als het op het toneel gaat spannen. ‘The novelist who
betrays too much interest in his own method can never be more than interesting; he
has given up the creation of character and summoned us to help analyse his own
mind, and a heavy drop in the emotional thermometer results’, merkt E.M. Forster17
op over Les Faux Monnayeurs, en al is de uitspraak wel met een korreltje zout te
nemen, voor De vis lijkt het me treffend juist, met éen korrektie, dat ook de eervolle
vermelding der belangwekkendheid mijnentwege niet hoeft worden uitgereikt.
De Vis is een door het gebruik van de tegenwoordige tijd eigenaardig episch gedicht.
Het heeft een verhaal en een verteller, welke heen en weer pendelt tussen zijn eigen
domein en dat van zijn verhaalsfiguren, met welke grensoverschrijdingen de
wisselende omvang van zijn inzicht verband houdt.
De Vis is ook een eigenaardige dramatische monoloog,18 waarin gezocht wordt
naar de zin van het bestaan. Dit zelfonderzoek, gekonkretiseerd in vragen als Wat is
dood? Wat is God? ontvangt zijn impulsen uit de ver-

17
18

Aspects Of The Novel, p. 87.
Op het nijmeegse Philologenkongres moet volgens een krantenbericht J. Starink de opvatting
hebben verdedigd dat De Vis in wezen een lyrisch gedicht zou zijn. Het verslag zegt o.m.:
‘En hier, aldus dr. Starink, laten we de epische structuur achter ons en worden we
geconfronteerd met de lyrische, die als een onderstroom door het gehele gedicht huivert. Het
objectieve relaas maskeert de uiterst persoonlijke betrokkenheid van de dichter zelf, die in
het gedicht zijn frustratietoestand overwint. (...)’.
Dit ‘overwinnen van een frustratietoestand’ lijkt me op typisch dramatische wijze te
geschieden. Het enigszins lyrisch aandoende woordmateriaal in de eigen tekst van de verteller
zal de heer Starink misleid hebben omtrent de funktie van de monologen.
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schillende fasen van het verhaal dat de eenzame toneelspeler onderwijl vertelt, nu
dit vertellen naar zijn eigen zeggen nauw samenhangt met de zin van zijn bestaan.
Misschien kan men ook spreken van een dialoog in de verteller tussen de voortgang
van het verhaal enerzijds en de reakties en terzijdes daarbij anderzijds, maar dat is
een niet essentiële subtiliteit bij de wijze van indelen. In elk geval wordt het gebruik
van de tegenwoordige tijd door dit dramatische karakter van het gedicht verklaard,
of omgekeerd: het praesens wijst in de richting van de dramatiek.
Wanneer men het mislukken van De Vis op een korte formule zou willen
terugvoeren, dan is het deze, dat de epische en dramatische elementen te heterogeen
waren om ze harmonieus in éen verband op te nemen en dat de dramatiek van de
verteller het verhaal dat hij doet, overstemt. 't Is vlees noch vis geworden, en als ik
dan ook ‘visfilet’ boven dit opstel heb gezet, dan is dat ook niet zozeer omdat ik De
Vis heb gefileerd alswel omdat ik er geen graat in heb aangetroffen.
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In het doolhof
‘Le spectacle de sa vie se confond finalement avec son analyse’
Jean-Luc Godard
Rein Bloem
Bij het doorbladeren van het zesde nummer van de tweede jaargang van een voor
zijn bestaan vechtend filmtijdschrift, viel het oog van de criticus op een intrigerend
bericht:
Moorse en Van den Berg werken voorts aan een scenario naar een verhaal
van Jorge Luis Borges: Death and the Compass.
In zijn exemplaar van de Ficciones (in het Engels vertaald) begon hij te lezen hoe
op 4 december in het Hotel du Nord het lijk gevonden werd van Dr. Marcel
Yarmolinsky. Wat kan de reden zijn deze eminente geleerde, deelnemer aan het derde
Talmoed-congres, te vermoorden? Commissaris Treviranus veronderstelt dat er een
aanslag gepland was op de juwelen van de Tetrarch van Galilea, die in het hotel de
kamer tegenover die van Yarmolinsky bewoont, maar dat de dief in de verkeerde
kamer is binnen gedrongen en toen de geleerde, die alarm wilde slaan, heeft
neergestoken. Detective Lönnrot, vermaard logicus, is van mening dat in deze theorie
het toeval een te grote rol speelt en prefereert een analyse ter plaatse. In de
schrijfmachine van de vermoorde blijkt een merkwaardig bericht te steken:
De tweede letter van de Naam is uitgesproken
Lönnrot besluit het oeuvre van Yarmolinsky door te werken en stuit daarbij op
verhandelingen over het Tetragrammaton, de vier letters JHVH die de magische
naam van God vormen, en de Hasidim, een geheime secte, die op zijn speurtocht
naar de Absolute Naam mensenoffers niet schuwt. De bevindingen van de detective
worden nogal ironisch in de pers van commentaar voorzien en een handige uitgever
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brengt een populaire editie uit van de Geschiedenis van de Hasidim. Op 3 januari
wordt een tweede moord gepleegd: in het westen van de stad wordt het lijk van ene
Azevedo gevonden, een berucht messetrekker uit de bende van de grote Red
Scharlach. In de gele en rode ruiten, die op een verfwinkel zijn aangebracht, staat
geschreven:
De tweede letter van de Naam is uitgesproken
Weer een maand later wordt de commissaris opgebeld door een zekere Ginzberg of
Ginsburg, die vanuit het Liverpool House in de Rue de Toulon meedeelt inlichtingen
over de twee offers te kunnen verstrekken; het lawaai van carnavalstoeters maakt
het vervolg onverstaanbaar, dan wordt het gesprek afgebroken. Ter plaatse blijkt dat
één van de kamerbewoners van het louche etablissement, Gryphius een gebaarde
zonderling, het laatst heeft opgebeld; hij is in kennelijke staat door twee harlekijnen
in een koetsje gehesen en niet teruggekeerd. Op zijn kamer worden bloedsporen
aangetroffen, bij het wegrijden heeft een der harlekijnen enkele woorden op een deur
gekrabbeld:
De laatste letter van de Naam is uitgesproken
Treviranus houdt rekening met de mogelijkheid van een carnavalsgrap, maar Lönnrot
wijst op een onderstreepte passage in een boek dat op de kamer van Gryphius
gevonden wordt en waaruit blijkt dat de Joodse dag begint bij zonsondergang en
duurt tot de volgende zonsondergang.
De pers laat zich steeds cynischer uit over de gang van zaken en zelfs Red Scharlach
geeft commentaar: hij beroept zich erop dat in zijn district nooit iets dergelijks zou
kunnen gebeuren en schrijft de commissaris onachtzaamheid toe.
Een anonieme brief wordt ontvangen met een plattegrond van de stad; daarop zijn
de drie noodlottige plaatsen met rode lijnen verbonden en de figuur die zo is ontstaan
is een gelijkzijdige driehoek. Op grond van het Tetragrammaton, de ruitvormen die
ook op de harlekijnspakken gesignaleerd waren en de Joodse dagrekening, besluit
de detective echter, dat er wel degelijk een vierde misdaad te verwachten is en wel
in de verlaten villa Triste-le-Roy, die het vierde, ontbrekende hoekpunt vormt van
een gelijkvormige ruit; de symmetrie in de tijd (3 december, 3 januari, 3 februari)
vindt zijn pendant in een ruimtelijke symmetrie.
Lönnrot begeeft zich naar de villa, die gekenmerkt wordt door allerlei
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doolhofmotieven: spiegels, verdubbelingen, herhalingen, symmetrieën. Plotseling
wordt hij overvallen door een aantal mannen wier leider Red Scharlach blijkt te zijn.
Even denkt de detective dat ook deze schurk de gegevens gecombineerd heeft, om
de moord op Azevedo te wreken of de Absolute Naam te vinden, maar Scharlach
helpt hem uit de droom en legt uit dat Lönnrot in de val is gelopen: om wraak te
nemen op de detective, die een paar jaar geleden zijn broer heeft gearresteerd, heeft
hij speciaal voor de logicus een labyrint geconstrueerd, waarvan de moord op
Yarmolinsky, op zichzelf een toevalstreffer, het uitgangspunt was. Azevedo, de
moordenaar, was inderdaad uit op de juwelen van de Tetrarch maar had zich in de
kamer vergist. Met de verbindingslijn tussen het Hotel du Nord en de villa in het
zuiden van de stad als vertikale diagonaal werd nu een ruit voltrokken, zó dat op het
hoekpunt in het westen Azevedo, die de opdracht van Scharlach niet volbracht had
en dus moest sterven, vermoord werd en in het oosten de moord op Gryphius alias
Scharlach geënsceneerd werd.
Lönnrot weet dat hij het spel verloren heeft en vraagt om één gunst: dat hij bij de
volgende ontmoeting in een andere tijd, gedood mag worden in een labyrint dat
slechts bestaat uit één rechte lijn met als kritieke punten A, B en C (halverwege
tussen A en B) en als eindpunt D (halverwege tussen A en C). Dit wordt toegestaan
en het verlossende schot klinkt.
De criticus herlas het verhaal in een Duitse vertaling en bevond dat het goed was.
Uit louter plezier rangschikte hij nog eens de gegevens, construeerde de ruit en zag
toen dat het oostelijke punt, het Liverpool House vanwaar Gryphius opbelde,
merkwaardigerwijze in dezelfde straat gesitueerd was, de Rue de Toulon, als de
goktent waar Scharlachs broer gearresteerd was en hijzelf zwaar gewond.
Een toegift van de schrijver, die immers de schietpartij ook best in de Rue de Tabac
had kunnen plaatsen. Maar er was meer: de aanwezigheid van de Tetrarch = Viervorst,
de naam van de commissaris (Tre = drie), de ruiten die ‘toevallig’ op de
schilderswinkel en in de villa voorkomen in dezelfde kleuren als op de
harlekijnspakken, de vergissing van Azevedo, die in dronkenschap een dag te vroeg
de aanslag pleegt, dus op 3 in plaats van 4 december. Teveel van het goede? Nee,
zoals achter de detective de lezer opduikt omdat hij eveneens verkeerde conclusies
trekt, zo worden de constructies van de schurk weerspiegeld door die van de schrijver.
Ergo: detective-lezer, schurk-schrijver. Een goede vondst en de criticus, die zeer
geïnteresseerd was in het proces van lezen en schrijven,
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ging door. Hij vond nog een verdieping in de onmiskenbare gelijkenis van schurk
en detective: beiden ageren in een omgeving van verdubbelingen, beiden zijn
geobsedeerd door labyrinten, beiden wordt een onmetelijke droefheid toegeschreven,
zelfs hun namen zijn op elkaar betrokken (Lönnrot = Red Scharlach). De filosofische
achtergrond van het verhaal impliceert dus dat de mens het slachtoffer wordt van
door hemzelf geconstrueerde spelsituaties. Een avond lezen in de andere verhalen
van de schrijver bevestigde deze conclusie: het held-schurk thema kwam in allerlei
variaties voor. De verdubbeling van het labyrintmotief tenslotte komt neer op een
vermenigvuldiging in de tijd: de valstrik van en voor de mens is niet momenteel en
toevallig, maar eeuwig en principieel.
Arme filmers, dacht de criticus, ga daar maar eens aan beginnen. Het eerste kritieke
punt bij de verfilming zou wel het navertelaspect van dit typisch literaire verhaal
zijn; hoe moesten de gebeurtenissen getoond, gevisualiseerd worden? Hij ontwierp
een generiek (titelstrook) waarin het volgende te zien zou zijn: door een doolhof van
gangen wordt een man naar zijn hotelkamer gebracht, trap op trap af, deur in deur
uit, overstappend van de ene lift in de andere, tot de laatste gang bereikt wordt; aan
het andere eind verschijnt een oosters vorst, zeer rijk gekleed en met gevolg (vier
dienaren?); in het midden van de gang ontmoeten zij elkaar en verdwijnen in de
kamers aan weerszijden. Nu begint de eigenlijke film: de man die wij gevolgd hebben
pakt zijn koffers uit en haalt daarbij vele boeken en een portable tevoorschijn, hij
bladert in enkele werken waarvan de titels al dan niet in beeld komen en zet zich
achter de schrijfmachine, steekt er een blad papier in en slaat een boek open. De
camera neemt het gehele vertrek in ogenschouw en dan valt plotseling het oog op
de gordijnen, waarachter een raam wordt opengeschoven; een man komt binnen,
kennelijk niet met vreedzame bedoelingen; Yarmolinsky (wiens identiteit later zal
blijken) staat op, strekt zijn hand uit naar de alarmschel, de indringer schiet toe en
steekt hem neer.
De voordelen van deze scène zijn: a. actie in plaats van verhaal; b. de ontmoeting
met Azevedo, die we als slachtoffer bij de tweede moord dan herkennen. Een
moeilijke consequentie is, dat de kijker weet, als in een volgende scène de omineuze
woorden gevonden worden, móét weten dat Yarmolinsky die woorden getikt heeft.
Hij zal dus geneigd zijn de commissaris met zijn toevalstheorie bij te vallen en de
detective ongelijk te
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geven. Bij de tweede moord, als de zin ten tweede male verschijnt, zal hij echter
zeggen: verrek, die Lönnrot had toch gelijk, ze hebben zeker Yarmolinsky's papier
door een ander vervangen. Pas daar wordt dan de identificatie met de held een feit
en de klap achteraf komt daardoor des te harder aan - niet onaardig.
De volgende dag worden Treviranus en Lönnrot op het politiebureau verwittigd,
gaan naar buiten, stappen in een gereedstaande auto, begeven zich naar het hotel
waar de misdaad gepleegd is. Tijdens hun rit is het misschien mogelijk de auto te
laten volgen door een andere wagen, laten we zeggen een gesloten sedan. Waarom?
Scharlach, in vermomming b.v. als Gryphius, loert al jaren op een sublieme wraak
en schaduwt Lönnrot. Nu komt hij bij het hotel, wat hem moet verbazen, omdat
Azevedo volgens plan de aanslag nog moet plegen; hij besluit in het hotel te
informeren en daardoor komt hij direct op de hoogte, zodat hij een en ander niet uit
de kranten te weten hoeft te komen. De consequentie is, dat de kijker hem in het
Liverpool House waar hij opbelt herkent; dit is echter zeker geen bezwaar: de wat
duistere figuur uit het begin blijkt nu toch op de hand van de politie te zijn! Aan het
slot van de film zou die gesloten sedan in de straat van de villa kunnen staan,
vanzelfsprekend niet herkend door Lönnrot, maar als een extra suspense voor de
kijker. Wil dit slagen, dan moeten de achtervolging en de spionage in het hotel
onnadrukkelijk getoond worden, dus niet de commissaris in de auto bevreemd
achterom laten kijken of Gryphius door een gat in een krant laten loeren! In het tonen
van Gryphius zit nog een niet te versmaden kans: als Lönnrot in de villa
geconfronteerd wordt met zijn tegenstander, kan de kijker nog vóór hem ontdekken
dat hij erin gelopen is; hij kijkt nl. in het gezicht van... Gryphius. Deze doet dan zijn
baard en snor, eventueel bril af en we (d.w.z. Lönnrot + kijker) herkennen Scharlach,
wat uiteraard veel uitleg overbodig maakt.
Maar, tweede kritieke punt, hoe kennen we deze Scharlach? Je kan bezwaarlijk
Lönnrot ‘Scharlach!’ laten roepen, als we niet weten wie dat is. De eerste gelegenheid
tot introductie van de schurk is bij de identificatie van het lijk van Azevedo. Niemand
weet wie hij is, de politie doet navraag in de doolhofwijk waar hij gevonden is, neemt
verhoren af, raadpleegt kaartsystemen, looft beloningen uit en ontdekt tenslotte dat
hij lid is van de bende van Red Scharlach; de tijdsoverbrugging van één maand (3
januari-3 februari) wordt zo eveneens aantrekkelijk opgelost. De tweede gelegenheid
geeft de kritiek in de pers op de falende recherche: in de kranten verschijnt het
levensgrote portret van Red

Merlyn. Jaargang 3

219
Scharlach, wiens mening er niet om liegt; de verontwaardigde commissaris toont de
foto aan Lönnrot als blijk van de corruptie die in de stad heerst en die mogelijk maakt
dat een vogelvrije geïnterviewd wordt; hij maakt daarbij een toespeling op de al
jarenlange vete tussen Lönnrot en Scharlach, in de trant van: ‘je vriendje is ook weer
opgedoken’, maar dan beter. (Het is natuurlijk verleidelijk de schietpartij in de goktent
te tonen, maar dat is nauwelijks anders mogelijk dan in een flashback aan het slot
en die zou de rechtlijnigheid van de intrige niet ten goede komen.)
Zeer kritiek leek de criticus het probleem van de locaties. Hij nam aan dat de
scenarioschrijvers, onder wie een landgenoot, een subsidie, zouden ambiëren van de
Nederlandse regering, beter gezegd: de Raad van de Kunst, eventueel dat er aan een
co-produktie gedacht werd, maar Buenos Aires zou in ieder geval niet haalbaar zijn.
Amsterdam dan? Hij kon zich de verwikkelingen, de constructies in die ene stad niet
voorstellen en haalde er een kaart van Nederland bij. Zou het mogelijk zijn het labyrint
over het hele land uit te strekken? Maar waar moest je dan beginnen? In het noorden,
laten we zeggen Groningen, is een Talmoed-congres niet goed denkbaar. Dus
Amsterdam als uitgangspunt van de ruit. Maar waar dan de andere hoekpunten?
's-Hertogenbosch leek hem een aardige carnavalsstad (Oeteldonk) en dus trok hij
daarheen een lijn vanaf de Dam. Op die lijn construeerde hij een hoek van dertig
graden en de aldus verkregen tweede lijn bleek tenaastebij in de richting van
Oberhausen te lopen. Niet gek in verband met de co-produktie en aardig voor het
jaarlijks filmfestival aldaar. Een groot bezwaar echter was dat het kompasidee verloren
ging, immers de lijn naar Oberhausen liep niet horizontaal, in oostelijke richting over
de kaart. Een nieuwe ruit: vanaf de Dam trok hij een lijn evenwijdig aan de
middenvouw (hij gebruikte de Autokaart van Nederland, Blad 2: Midden-Nederland,
uitgave van de Kon. Ned. Toeristenbond) en ging zo dwars door Zuidelijk Flevoland
(voorlopig plan) door Hardersluis, onder Nul, door Almelo, naar de Duitse grens.
Nu twee hoeken van dertig graden om de Noord- en Zuid-punt te vinden. Het been
van de noordhoek liep over zee (IJsselmeer) door de Noordoostpolder en bereikte
als eerste plaats Blokzijl. Blok-ruit, verrassende vondst, dus een lijn loodrecht naar
beneden trekken tot het been van de zuidhoek gekruist wordt: Arnhem, nee Velp,
nee Bronbeek, waarvan acte. Bronbeek, het tehuis voor oud-Indië strijders, waar elke
dag in een van de weg af zichtbaar perkje de datum met bloemen wordt bijgehouden
en de uniformen aan een gecostumeerd bal doen denken.
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En ach, Blokzijl, Max Blokzijl natuurlijk, de N.S.B.-er die in de oorlog zijn abjecte
radiopraatjes hield! Even duizelde het de criticus, toen voltooide hij de ruit en vond
als plaats voor de villa een punt op de weg van Denekamp naar Oldenzaal. In de
buurt lag het plaatsje Rossum en stonden de namen Het Everlo, De Mekkelhorst en
Hakenberg; bij de laatste, het meest dichtbij, zette hij een kruis. Boven die naam
stond op de kaart een zwart blokje; een blik in de Verklaring leerde hem dat het
‘alleenstaand huis’ betekende: de villa was gevonden.
Wat waren de consequenties? Geen bende van pistoleros, revolverhelden, maar
een neo-fascistische organisatie; de schurk een steeds weer buiten schot blijvende,
eventueel ontsnapte politieke delinquent of een ex-nazi; perscommentaren vanuit
het corrupte West-Duitsland, Der Spiegel komt uit met een speciaal nummer om die
corruptie nogmaals aan te tonen; Azevedo, wiens identiteit opgespoord wordt door
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, blijkt een Jood te zijn, tevens een figuur
uit de onderwereld; in een extra televisieuitzending wijst een bewogen Dr. Lou de
Jong op de gevaren van een herontluikend fascisme.
Op dit punt gekomen verifieerde de criticus zijn thema aan het oorspronkelijke
verhaal. Wel realiseerde hij zich dat een filmer in principe alles mag doen met zijn
voorbeeld, maar hij was niet bij voorbaat uit op geweldpleging en niveauverlaging.
Het anti-semitische element is zeker aanwezig in het verhaal: Ernest Palast, die zich
in De Martelaar beklaagt over de lange duur (drie maanden) van de liquidaties, en
de schrijver in Het Kruis en het Zwaard, die aan het Talmoed-congres het laatste
Heremieten-congres waar niets gebeurde ten voorbeeld stelt, spreken in dit opzicht
duidelijke taal.
Het einde van de overwegingen was nabij, er bleef eigenlijk nog één hoofdpunt
over: hoe zat het in deze versie met de identificaties detective-schurk en kijker-filmer?
Leunrood jaagt een hersenschim na, als hij een neo-fascistisch complot vermoedt
waar slechts een juwelendiefstal en een willekeurige moord in het geding zijn; door
die vergissing ontketent hij zo'n complot of liever: legt hij de structuur van een
corrupte samenleving bloot, waarbij ook Nederland (Bronbeek) niet vrijuit gaat.
Scharlach, die eerst afstand schijnt gedaan te hebben van zijn nazi-verleden (hij heeft
kamers een Jood in zijn bende opgenomen) speelt later weer zijn oude rol en... wint.
De filmer manoeuvreert de kijker zo in een weinig aanlokkelijke positie, maakt hem
tot een zuiveraar, die antisemieten ziet waar ze niet als zodanig ageren, tot een Nagel
aan de doodkist van Yarmolinsky. Wat is dat voor een film die de kijker tot een
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medeplichtige maakt? De criticus dacht aan Paris nous appartient, waarin het jonge,
onschuldige meisje - met wie de toeschouwer zich gaarne identificeert - mee in het
complot komt te zitten en de kijker als een schuldige naar huis stuurt. Geen wonder
dat die film een financiële debacle werd. En zou de Nederlandse regering, die mede
de hand in eigen boezem zou moeten steken, een dergelijk project financieren? Arme
filmers, er was geen beginnen aan.
De criticus begreep dat De dood en het kompas geen film voor hem was en hij wendde
zich naar zijn boekenkast. Zijn oog viel op de jaargangen van het
heemkunde-tijdschrift Ons Amsterdam (in rood en zwart gebonden), waarvan hij het
laatste deel in de hand nam.
Bij het doorbladeren werd hij getroffen door een artikel over oude doolhoven,
begon te lezen, rangschikte de gegevens, schreef het een en ander over
zoals de waard in zestienzoveel andere plannen had,
een erf kocht aan de Rozegracht
en een nieuw doolhof bouwde:
de prachtige fontein
het planetarium
door een uurwerk
voortbewogen schapen en herderinnen
de lichtkroon met de kaarsen
(die geen licht maar water geven)
hertog Alva's schrikbewind
de Parijse Bloedbruiloft
een processie
Ahasverus en Esther
de dans van David
voor de arke des verbonds
de dochter van Herodes
dansend voor haar vader
en daarna met Johannes' hoofd
zeven wijven die om een mansbroek vechten
meester Jurgen de speelman
een brullend ossehoofd
en volgens anderen:
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een liereman
Orpheus dansend
een doedelzakspeler
de vier elementen
een sater
de verloren zoon
zo werd dit alles
overbekend en onaantrekkelijk geen wonder dat het Nieuwe Doolhof
de strijd om het bestaan verloor.
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[Gedichten van Leo Vroman]
Leo Vroman
ontsnapte luchtpost
Naar de wind naar de wind
naar het rammelen van de ruiten
overal naar wapperend geluid en
zo te oordelen ik weet niet, vind
je niet dat er iets van belang
op het punt op het punt staat
op hol op hollandse straat
hoeken en o ik ben zo bang
zelfs in huis in bed in bedwang
kan ik het nietmeer gaat
het potlood over het papier
krabbelt als een rat een rat
een enkelklauwig knaagdier dat
maar aldoor maar geen gat
in dit al te wit hard glad
waarom dan nog aldoor en dan nog? en dan?
waarom stuurt die geweldige berg
mens waar ik verder uit ben
uit ben gemaakt dit scharrelspoor van
het ondier zo erg zo vreselijk erg
hulpeloos dat ik het niet herken
waarom stuur ik het dan
naar holland naar de wind
naar de wind, naar het rammelen van
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de ruiten overal? Zo laat,
laat het in elk geval
niet buiten, niet op straat
op straathoeken waar
het half ongelukt
of ach, laat het toch maar
gedrukt worden, als dat mag.
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kockyn
een kermiskroniek
H.C. ten Berge
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steile wand
Ik achtervolg je op de planken, berijd
En bezweer de norton die snort om je steilte
Je rijzende spitsen begeer en berijd ik maar
Slik driftig noch doordacht vernedering op nederlaag
Sluik, zo ros als een roestige helm spant het haar
Mijn kerosinewonder, niet te stuiten treurspel
Van bedrog, dagdievegge
Duivelin naar wie de kerels fluiten, zwarte
Ster die daar zo staat tussen het rollend materieel
Dit leeg bestaan ontspoort
De sigaret brandt weg in je hand, ik sta
Bij de training, je glimlacht scheef, vertekend
Door de blinddoekspleten naar mijn grauw gezicht,
Kansen op een doodsbericht besprekend met de krant
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kockyn
Meiden gillen in de molen, als klerk
Heb ik staan azen de baaien ballonnen
Vlezig en rond op melkwitte kuiten
Granaatrode rokken waarin het tokkelend kontje
Zo gretig zich richt naar tamboers, de gladgeschoren
Vogelaars die straffe roffels slaan op straat de plaats
Beramen waar zij straks de rode plundering
Bereiden in het bos
De tent is uitverkocht, de horde blaft
Het schijngezang van honden
In lichtgeschitter en de schaduw van de achterkant
Tussen bombast en bedrog ik zie het bleek in leer
Gevatte dier dat op mij wacht
Je zoent mijn hand tussen seances door: zie ik je nog?
Kockyn? wij zien elkaar?
Beloof het haar (gelach laait als een fakkel
In de kap) maar blijf over de pleinen zwerven
Het lachen in mijn longen schroeit
Het vurig zadeldier verbittert en verbrandt
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labyrint
Komplekse cel
Van glas
Jij geen ander
Was
Zo blindelings
Gericht
Be leed een
Hel van spiegels
En glazuur
DE MENIGTE VERMAAKT VERDRINGT ZICH MAAKT ZICH BREED

Achter elke wand
Rijst
Een gezicht
Verspringt
Naar
Haar struktuur
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tempel der waarheid
Vesta reeds geen maagd maar op jaren
Loert, besnuffelt hongerig mijn ongeringde hand
Ik zet de muts af met de bellen
Zij legt besluiteloos de kaarten neer
En staart wat glazig in de globe
aan de hemel bloeit een bom, een vrouw komt
in het donker en geluidloos woedt de brand
een heer stort olie op het vuur, voor 1 berliner bol
zeg ik u meer als ik zo vrij mag wezen
In de windstille middag omzwermen vliegjes de wand
Ik presenteer en zij hapt gulzig in de zoetigheid
wat kent de dichteres? zegt zij met volle mond
ik weet niet wat u weet maar zie: verkreukelden
verminkten in de brandende benzine kermen, waarheid
liegt de werkelijkheid zij wordt betaald bestempeld
en bepaald door u. wat duister is
wordt lichter maar wat vuur is moet gedoofd.
merde oh!
In het donker zwelt haar omvang scherp
En zoet als mieredood
Verraderlijk.
Ik sta aan overmacht van haar mamellen bloot.
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Geen meid geen mos die mij bedilt
Als jij. je rijdt met koude wildheid
Langs de wanden scheldt en spint, je
Lacht en vleit, bemint de koningszot
Die in de kromme van de morgen bij het vuur
Zit als de hete giftong langs je lippen
Lekt en je het groene pak afpelt op het tapijt
Beheerst doodtij
De middag totdat zon
Achter het bos gemoffeld is
Het afgesproken uur: de revolutie walst in licht-eksplosies
Nauwe straten door. als ezelpaus van het krapuul (dat grijpt
En stinkt maar slechts de schim van wie ik was benadert)
Loop ik weer tussen de boeren en besmuikte stadslui
In het zondagspak. gezichten zijn gewassen en gestreken,
Temidden van kaneel en krèpe, verkikkerd op hun vel van cellofaan
Staan nogageisjaas met de zuurstokmondjes rood van zuinigheid
In het gebleekte haar een strik met j. stuvé $ montélimar
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Vesta wenkt mij maar ik scharrel
Met matrones langs haar heen
Mijn rosse toorts gaat naar de piste
En ik sluip met het publiek de trappen op
Grinnik naar de juffers van de rupsbaan de raket
Naar miss noga in haar nette tent. genoegens
Zijn gespreid, gewaaierd over pleinen
In het jaarlijkse gemor van grijze heren, het tumult
Dat ik beluister
Is luidruchtige begrafenis van magere opstandigheid
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ochtend / het gebeuren
Bijna winter. spreeuw
Bespiedt de lijsterbes
En steekt zich in de veren
Berijpte snavels, dode vogels in de tuin
Vroege vorst witselt
Het veilig hout. je koude hand
Tast langs mijn huid
As
Bedekt het pad. met zacht getik
Verkilt de norton
En wordt wit
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lange loys en mooie ydovye
Dode kermis
Zeildoek ligt vergrauwd en hard over attrakties
Als brood schrokt men gebeden in het godshuis
En wij roken de namiddag door
In de buick gebruind door roest en tochtig
Aan de randen, toon je prenten van rouaan hesdin
Valenciennes. je eist een beeld van ons voor je gaat
Rijden, plotseling snikt zweet je voorhoofd uit
Die zich de markies van karabijn noemt
(Op de windbuks wavers meester; tijdverdrijf dat waanzin
Werd) is verblind door zijn gezicht op de affiches
Uit zijn speakers kraken komboos: psalmgezang
Wordt polyfoon gestoord door vibraharpen en zijn
Sappige vertolking van gods woord
Paarse pluimen pint hij in de roos, zijn schot
Dringt telkens driftig in de fotoschijf
Zo de schutter doodt zijn liefde
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Kerken sluiten voor de pret
Begint, terreinen stromen vol
En wij zijn voor de schijf gedreven. om de toonbank
Dromt een troep die de markies met snelle handgrepen
Bedient; jij staat voor me dan
Span ik de haan / door kinkels opgejut
Ik schutter met de buks
Daar heb je jezus jonges, kijkes wat een meid dat is
Nochtans ben ik bedreven in dit spel
Ik zak nu door de knieën, leg over je haren aan
Als ik de trekker overhaal zijn we geschoten
In de kraam
Kijk ze lachen samen op de kiek
Lange loys (met knijpoog) en zijn mooie ydovye
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steile wand 2
Gekooid onder spanten in de volgepakte tent
Sta ik te schudden waar je mikkend op een stunt
Voorbij de touwen scheert. de laatste rit
Van dit seizoen je knoopt de blinddoek om
En lacht weer naar mijn marmersmoel
Dat even stuiptrekt maar met bluf en achteloosheid
Koel de katastrofe observeert
Buiten draait de janboel doel een orgelpunt
Van basgitaren, woordvergiftiging die stilte
Naar het leven staat
Je bent verkeerd gereden en mijn handen zijn ontveld
Ondoordringbaar is een rag van mensen aan je lijf verkleefd
Paparazzi
Vechtend omzwermen de prooi
En schieten fotoos
Een stukje leer dat achterbleef
Heb ik genomen
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●
Nog haast ik mij naar het teater
Maar mijn uren zijn geteld
(Wie stal de show? kockyn? die
Zou men voor de honden jagen)
Potsierlijk laat ik tuimel op de planken
Een ratelend rad met kleppers en bellen
Blindeman in razernij voor het publiek gebracht
(Bedenk:
Ook in kafees zijn poppen aan het dansen)
Reeds hangt moeder folle met haar dochters in de nok
Men lacht zich dood, haar rose broek
Barst krakend open en konfetti dwarrelt op mijn kap
Zo geklemd in de houdgreep van tijd
Ligt de dampende stad,
Voorafgaand aan afbraak de steilte
Van morgen het feest als een rat
Sterft aan stress
Herinner dit kleinbeeld
:Een houten huis dat aan de bosrand staat
:Warm ezelvel dat op mij wacht
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Korte analyse ‘De hond in het lege huis’
Kees Fens
Het begin van het jongste verhaal van A. Koolhaas, De hond in het lege huis, is
ongewoon: ‘Als we de zee hier blauw noemen, dan is er geen twijfel aan die kleur.
Dit is de zee aan de naar het land gekeerde zijde van het eiland. Op het oosten. De
zon gaat onder aan de andere kant, in de oceaan, in golven die heel kalm en
onaantastbaar lijken, tot ze beneden bij de eerste rotsen van het eiland belanden. Dan
spatten ze ineens wit uit elkaar, storten zich gulzig in de spleten en grotten, zwiepen
daar heftig meters omhoog en trekken zich dan onvoldaan terug en laten een nieuwe
golf voorgaan.’ De tweede hierna direct beginnende alinea zet als volgt in: ‘Het paar
stond er vaak naar te kijken. Niet speciaal bij zonsondergang.’
Intrigerend allereerst is het woordje ‘we’, dat verder in het hele verhaal niet meer
voorkomt. De eerste gedachte gaat uit naar het onpersoonlijke ‘we’, maar in die
betekenis voegt het woordje zich moeilijk in het geheel. Je zou ook kunnen denken
aan de bewoners van het eiland: zij stellen hun eiland voor, en daarbij liegen zij er
niet om. Het begin van de tweede alinea zou vanuit die betekenis van ‘we’ verklaard
kunnen worden: ‘het paar’, naamloos, verdere aanduiding is niet nodig: wij, bewoners,
weten allen, hoe ze er vaak stonden te kijken. Het verhaal zou dan verteld kunnen
zijn door de eilandbewoners in wier midden het paar zijn vakantie doorbrengt. De
tegenwoordige tijd in de eerste alinea - de bewoners spreken vanuit het hun bekende
- versterkt de mogelijkheid dat ‘we’ de eilandbewoners zijn. De tweede alinea gaat
echter na de boven geciteerde eerste twee zinnen als volgt verder: ‘'s Ochtends
doorgaans, op de grote vlakte van een soort kroezig, mosachtig gras, die ineens op
de rand van de rotsen ophield.’ De hier gebruikte verleden tijd maakt de gesuggereerde
mogelijkheid tot een onmogelijkheid. Het tijdsverschil tussen eerste en tweede alinea
dwingt een andere verklaring af:
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kennelijk wordt in de tweede alinea vanuit een andere positie gesproken dan in de
eerste. Bovendien speelt, zoals later blijkt, een groot deel van het verhaal niet op het
eiland.
Er is nog een derde mogelijkheid: als het ene deel van ‘we’ kan ik degene zien die
hier aan het woord is, een ‘ik’ figuur dus; het andere deel moet dan met hem in relatie
staan of komen, in een verbondenheid die het mogelijk maakt van ‘we’ te spreken.
Gezien het vervolg van de eerste alinea treedt de spreker op als gids, althans hij
verklaart een al aanwezig beeld: ‘dit is de zee aan de naar het land gekeerde zijde...’
Vanuit het al aanwezig zijn van het beeld, is de tegenwoordige tijd van de eerste
alinea te verklaren. De spreker is kennelijk op de hoogte. Geen gids zonder publiek,
geen explicateur zonder luisteraars. Een zin als ‘Dit is de zee aan de naar het land
gekeerde zijde van het eiland’, is gericht naar het beeld, maar wordt gesproken vanuit
een positie vóór het beeld, plaats waar zich ook de luisteraars bevinden tot wie de
mededeling gericht is. Samen kijken ze, de spreker, die het weet, en de luisteraars
die willen horen. Als tweede component van ‘we’ zie ik die luisteraars. Het samen-zijn
van spreker en luisteraars maakt het mogelijk dat er van ‘we’ gesproken kan worden.
Er is een verbondenheid en die verbondenheid wordt in de eerste zin al uitgesproken.
Wat is de betekenis van de daarin gedane mededelingen? Het ‘we’ op zich heeft al
deze belangrijke functie, dat erin een ‘ik’ als verteller wordt binnengesmokkeld en
dat zal voor het verhaal, voor de vorm en de uitwerking ervan, van belang blijken.
Die ‘ik’ is door zijn meer-weten onderscheiden van de anderen, maar hij neemt, zoals
het vervolg van de eerste alinea al bewijst, de anderen op in zijn weten. Van die
‘opname’ nu geeft de eerste zin duidelijk blijk. De luisteraars worden in iets betrokken,
op de eerste zin afgaande, in iets getrokken. Maar wat is de betekenis van de
mededeling in de eerste zin gedaan? Op zich lijkt de mededeling onzinnig: want in
deze vorm overbodig. Blauw is blauw. Er wordt echter heel wat zee blauw genoemd
of als blauw voorgesteld dat het niet is. Uitspraken en voorstellingen zijn vaak
bedriegelijk door hun overdreven karakter. ‘Blauwe zee’ doet een beroep op ons
associatievermogen: er komen begrippen naar boven als zonnig, zorgeloos,
paradijselijk voor mijn part, begrippen die echter aan waarde verliezen bij het ‘minder
worden’ van het blauw! Ik zie nu in de eerste zin een nadrukkelijke vaststelling gezamenlijke constatering van spreker en luisteraars die allen dezelfde associaties
kennen - van het zonnig, zorgeloos, paradijselijk karakter van het eiland: er is geen
kans dat blauw vaal of zelfs nep is: als we de
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zee hier blauw noemen, is ze het ook. Ik sprak van een gezamenlijke constatering;
de eerste vaststelling komt natuurlijk van de ‘ik’; op zijn gezag beamen de anderen
het, althans daar gaat de ‘ik’ vanuit, zodat hij kan spreken als over een gezamenlijke
vaststelling. De plaats van handeling en het karakter daarvan is hiermee aan de
luisteraars bekend. Het verhaal kan beginnen.
Meteen verspringt de tijd: ‘Het paar stond er vaak naar te kijken. Niet speciaal bij
zonsondergang. 's Ochtends doorgaans, op de grote vlakte van een soort kroezig,
mosachtig gras, die ineens op de rand van de rotsen ophield. Dan ging het recht een
meter of twintig naar omlaag naar de oceaan.’ Allereerst iets over ‘het paar’. Na de
eerste alinea doet de eerste zin van de tweede wat abrupt aan. Dat er dadelijk
gesproken wordt over ‘het paar’ leidt tot de conclusie, dat de ‘ik’ weet over wie hij
het heeft. Hij introduceert de hoofdfiguur zonder naam en toenaam. Dat kan alleen
iemand doen, voor wie er geen ander ‘paar’ is dat met het eiland in verband gebracht
kan worden, die over het eiland niet kan spreken zonder het paar te noemen, die het
eiland alleen noemt, omdat ‘iets’ van het paar erop betrokken is. Om dezelfde reden
noemt hij zee en oceaan. Het paar, het eiland en de zee horen bijeen, en in de
naamloosheid van het een deelt het ander. Tot bladzijde 15 wordt er gesproken over
‘het paar’ of ‘de man en de vrouw’. In de volgende zin wordt de naam van de vrouw
het eerst genoemd: ‘Zij heette Jacqueline en van de overmoed uit de eerste jaren had
ze overgehouden dat ze inderdaad nog steeds erg ver de zee in zwom’. Hierdoor
wordt het paar ontbonden en zal het definitief ontbonden worden. Bij en na de
scheiding heeft naamgeving zin. Een bladzijde verder wordt terloops de naam van
de man genoemd. Ook na de scheiding blijft de naamloosheid van nagenoeg alles
en iedereen gehandhaafd. Paul is niet slechts alleen, hij is op de eerste plaats een
Paul-zonder-Jacqueline, de resterende helft van het paar, voortdurend zich bewust
van zijn verlies in de eens door hem gezamenlijk bewoonde wereld, de wereld van
het paar, en daarom naamloos blijvend. Boven schreef ik over de ‘hoofdfiguur’. Met
opzet gebruikte ik het enkelvoud: de man en de vrouw zijn een geheel; over de ramp
dat dat geheel stuk gaat, waarna er slechts een verminkt deel overblijft, gaat het
verhaal. Het gaat over niets anders en dat verklaart ook waarom er zoveel in het
verhaal ongenoemd blijft. Wie aankomt met bezwaren tegen de afwezigheid van z.i.
noodzakelijke dingen, vergeet dat het verhaal maar over één ding gaat. En op dat
ene is alles toegespitst. Het paar is niet alleen een geheel, het is ook zichzelf genoeg;
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vandaar de afwezigheid van maatschappelijke en menselijke betrekkingen in het
verhaal. Of die er wel of niet geweest zijn, zijn vragen buiten het verhaalgegeven
om.
De eerste zin van de tweede alinea geeft nog een andere suggestie. ‘Het paar stond
er vaak naar te kijken.’ Hier wordt teruggeblikt vanuit het weten van de afloop. De
verteller weet wat er gebeurd is. Hier al begint het verhaal van de ramp, die door de
‘ik’ naverteld wordt. Niet verwonderlijk is het, dat het verslag van de rampdag zelf
als volgt begint: ‘Toen Paul en Jacqueline die dag het water ingingen om te zwemmen,
moesten ze een stuk verder lopen om in diep genoeg water te komen.’ Dat woordje
‘die’ is typerend voor het terugblikkend karakter. Het opent evenwel nog een ander
perspectief. Voor zichzelf zegt de verteller genoeg, maar zegt hij voor zijn luisteraars
niet te weinig? Ik keer even terug naar de beginzin van de tweede alinea: ‘Het paar
stond er vaak naar te kijken.’ Zie ik deze zin in het ‘verlengde’ van de allereerste zin
van het boek, dan kan ik nog een andere interpretatie geven voor het naamloze ‘het
paar’. De allereerste zin van het verhaal is nagenoeg onmogelijk zonder een minimale
kennis bij de luisteraars. De eerste zin van de tweede alinea is een versterking van
die mening. Samen suggereren zij dat de luisteraars iets weten van wat een echtpaar
op het eiland is overkomen. Het precieze verhaal krijgen zij nu te horen van iemand
die er alles van weet. Het ‘die’ bij ‘dag’ uit de geciteerde zin is een bewijs te over
voor de elementaire kennis van de luisteraars. Zij weten in grote lijnen wat er gebeurd
is op ‘die dag’, die voor hen geen nadere precisering behoeft. Het verhaal is bekend,
- ik zou bijna willen zeggen: als dat van Paul en Virginie, en binnen de structuur van
zo'n volksverhaal kan het noemen van de namen op bladzijde 15 en 16 als het
traditionele overbodige element zulke verhalen eigen - ‘en dat jongetje heette Klein
Duimpje’, hoewel iedereen het al weet - uitgelegd worden. Het verspringen van de
tegenwoordige naar de verleden tijd wordt ook duidelijk: met de tweede alinea begint
het verhaal over het gebeuren dat eens plaats had, het verhaal over ‘het paar’, spelend
op het eiland, in de eerste alinea in zijn algemeenheid beschreven, in de tweede
dadelijk in zijn verbijzondering, in zijn rol in het zojuist begonnen verhaal.
Het verhaalde gebeuren is uiterst elementair: een man verliest zijn vrouw. Aan
dat bekende gebeuren valt weinig te vertellen. De rol van de verteller zal er een van
intensivering zijn, waarbij de (onzichtbare, althans niet direct waarneembare) ik-vorm
van belang is. Die intensivering is het meest opvallend aanwezig in de het verhaal
onderbrekende be-
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schouwende of becommentariërende gedeelten, soms een enkele zin, dan een vrij
grote passage. De overgang van verhalend naar beschouwend geschiedt meestal
abrupt. ‘En het was tegelijkertijd het begin van zijn leven aan de grens van het bestaan.
Want een mens heeft geen antwoord op zoiets; er zijn geen mogelijkheden.’ (bladzijde
21). En op bladzijde 26: ‘Paul wilde in ieder geval eerst nog in het huis kijken, maar
er was niets. Het effect van alles, dat op zijn plaats ligt en onberoerd, kan erger zijn
dan een aardbeving.’ Uitvoerig op bladzijde 31: ‘Zee is er voldoende om te verdrinken.
Voor alle mensen die op aarde leven is er ruimschoots genoeg. Iedereen kan naar
een strand lopen, de zee in zwemmen, te ver gaan en niet terugkeren. Iedereen kan
het doen, maar van iedereen deed alleen Jacqueline het.’ Met name uit het laatste
citaat blijkt de emotionele betrokkenheid van de verteller op het gebeuren.
Kenmerkend voor deze soort inlassen is het veralgemenend karakter. Invoegingen
als deze veronderstellen een gehoor; ze zijn m.i. in dit geval gericht tot de luisteraars;
de gerichtheid van de verteller op zijn gehoor blijkt op nog andere plaatsen. In het
begin van het verhaal wordt een beschrijving gegeven van het dagelijkse doen van
het paar. Op bladzijde 12 staat dan: ‘De hond had ook plezier in zwemmen. Als je
iets in zee gooide, sprong hij het achterna en hij dook dwars door de golven heen om
er snel bij te zijn.’ En dan begint de hierop volgende alinea als volgt: ‘Zo is dat dan.’
Waarna de beschrijving verder gaat in de tegenwoordige tijd, die sterk een gelijkheid
van alle dagen suggereert. Een zinnetje als ‘Zo is dat dan’ is een typische onderbreking
van de verteller, uitspraak ondenkbaar zonder publiek. Het zinnetje heeft in zijn
gewoonheid ook iets relativerends. Dat effect hebben meer van dergelijke korte
onderbrekingen of toevoegingen: melodramatische mogelijkheden worden er mee
afgeremd. Binnen een normaal verhaalprocédé zijn dergelijke zinnetjes een
onmogelijkheid; alleen waar de verteller zelf in het verhaal aanwezig is en op het
gebeuren betrokken is, kunnen ze voorkomen. Op bladzijde 23 eindigt een scène,
kort na de verdrinking plaats hebbend, als volgt: ‘Waar kan ze dan aan land komen?’
vroeg Paul. De zeeman wees vaag langs de zuidkust. ‘Misschien wel op het puntje,
of anders helemaal aan de andere kant van het eiland. Als je het maar volhoudt!’ Dan
volgt een witregel en gaat het verhaal als volgt door: ‘Dat had Jacqueline dan niet.’
Meteen wordt het verhaal vervolgd: ‘Des avonds zochten veel mensen in het dorp
mee.’ Soms wordt de verteller in de verhalende gedeelten in één enkel woord
zichtbaar. Op bladzijde 96: ‘Kortom, Paul zwom na enige tijd weer, dit keer naar
land.’
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De knapste passage van De hond in het lege huis is wat ik zou willen noemen de
titelpassage: alleen in zijn huis op het vasteland denkt Paul aan de hond die hij, naar
hij meent, in het lege huis op het eiland heeft achtergelaten. Zijn denken wordt een
beleven, een zich inleven in de verlatenheid van de hond en dat vanuit zijn eigen
positie van verlatenheid. De twee huizen schuiven als het ware in elkaar en daarmee
vergroeien de figuren: mens wordt hond, hond wordt mens. Het wordt voor de lezer
onmogelijk de figuren nog uit elkaar te houden, te achterhalen wat waar speelt, wat
op wie betrekking heeft, wie er denkt, voelt, zó volstrekt is de beleving door Paul
van het drama van de hond, beleving alleen mogelijk door gelijkheid van situatie. Ik
refereer hiernaar, omdat in het hele verhaal voortdurend ineenschuivingen plaats
hebben, waarbij het voor de lezer soms onmogelijk wordt te achterhalen wie er denkt,
voelt, spreekt, de verteller of Paul. Er is een voortdurende wisseling van beschrijven
van binnenuit en van buitenaf, waarbij in het laatste geval de afstand minimaal is.
Een dergelijke wijze van schrijven is alleen mogelijk bij een zeer grote kennis van
de verteller van het gebeurde, en een, als gevolg daarvan, zeer grote mogelijkheid
tot inleving in de hoofdfiguur. Het gevolg voor de lezers is dat hij het gebeuren van
heel dichtbij maakt: zijn gids zit ‘hun’ held - de hoofdfiguur is gezamenlijk bezit
geworden van verteller en luisteraars, vandaar ook het steeds maar terugkeren van
de naam ‘Paul’, waar het persoonlijk voornaamwoord gebruikt kon worden, ‘onze
Paul’ denkt men haast - de gids zit Paul steeds dicht op de huid, zijn meer-weten
staat hem zelfs toe onderhuids te kijken, het gebeuren wordt zo dichtbij mogelijk
gehaald, maar ineens ook herneemt de gids in een enkele zinswending of een enkel
woord - het geciteerde ‘kortom’ bijvoorbeeld - weer afstand en maakt daardoor zijn
persoonlijke aanwezigheid voor zijn luisteraars weer zichtbaar, ook in die delen van
het verhaal die een typisch kroniekkarakter hebben, zoals passages op bladzijde 52
en 53.
Ik kan De hond in het lege huis moeilijk anders lezen dan als een tot luisteraars
gericht verslag van een hun in grote lijnen bekende ramp, ramp waarvan het slachtoffer
Paul aan de verteller, die zijn aanwezigheid vaak kenbaar maakt, zo goed bekend
moet zijn, niet als persoon maar in wat hem overkomt, dat een maximale inleving
mogelijk is. Door zijn gerichte wijze van vertellen worden de luisteraars in het door
hem beleefde gebeuren betrokken: samen zijn zij de getuigen geweest (de verteller
dan voor de tweede maal) van de verschrikking die eens op het eiland heeft plaats
gehad.
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Raadselachtigheid en onvolledigheid in enkele gedichten van Hendrik
de Vries
W.A. Wilmink
Onder de dichters die erin slagen de stad te ontwijken, zonder te vervallen tot
krinkelende wrinkelende waterdingen, is Hendrik de Vries een der meest markante.
Het werd zijn lot, het heldere Groningse landschap te comprimeren tot een van
onheilspellende vogels vervulde woestenij. En dat deel van zijn poëzie, dat uitmondt
in de verzamelbundel ‘Nergal’ (1937), die verzen, waarin alles nog obsessie is wat
later, in ‘Toovertuin’, tot een spelvorm zal zijn herleid, maakt daarbij de indruk,
ontoegankelijker te zijn dan enige woestenij. Toch staan er in ‘Nergal’ wel gedichten
die betrekkelijk eenvoudig zijn van vorm en formulering, en daarvan wil ik er drie
bespreken, namelijk ‘Mijn broer’ en twee nocturnes.
Het gedicht ‘Mijn broer’ citeer ik in de vorm waarin het in ‘Nergal’, en daarvoor
al, in het duistere boekje ‘De nacht’ (1920), werd opgenomen.

Mijn broer
Mijn broer, gij leedt
Een einde, waar geen mensch van weet.
Vaak ligt gij naast mij, vaag, en ik
Begrijp het slecht, en tast en schrik.
De weg met iepen liept gij langs.
De vogels riepen laat. Iets bangs
Vervolgde ons beiden. Toch woudt gij
Alleen gaan door de woestenij.
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Wij sliepen deze nacht weer saam.
Uw hart sloeg naast mij. 'k Sprak uw naam
En vroeg, waarheen gij gingt.
Het antwoord was:
‘...Te vreeselijk om zich in te verdiepen.
Zie: 't Gras
Ligt weder dicht met iepen
Omkringd’.

Wat ik na eerste lezing uit dit gedicht begreep, weet ik niet meer, maar ik denk dat
het overeenkomt met wat u er uit leest, en is samen te vatten op deze wijze:
Het gedicht beschrijft een uit vele ontmoetingen met een gestorven broer. Dit soort
dingen ligt in de marge van onze ervaring, althans van wat wij ervaren als wij wakker
zijn. Toch staat het een interpretatie niet in de weg. Alles is duidelijk in dit gedicht,
behalve wat de broer zegt. De woorden van de broer zijn onbegrijpelijk.
Nu kan het zijn dat men daarmee geen genoegen neemt, en gaat zoeken naar de
oplossing van dat raadsel. Naar een antwoord op de vraag ‘waarheen gij gingt’, de
vraag naar het einde dat de broer leed. In die richting is blijkbaar gezocht zowel door
Ter Braak als door Vestdijk. En door beiden tevergeefs, zoals zij zelf meedelen.
Ter Braak schrijft over ‘Mijn broer’: ‘Ik kan de indruk, die dit “onbegrijpelijke”
gedicht op mij maakt, bij analyse achteraf niet anders verklaren dan uit de
onmenselijke gestalte van die broer, die in zijn geïsoleerdheid een natuurelement
wordt, “waar geen mensch van weet”; een stuk gras, weder omkringd met iepen; de
herinnering aan een zich herhalend iepenvisioen uit een droom, geassocieerd met
een benauwende, maar van alle psychologische motivering ontdane verhouding tot
een dier wezens, die ons van nature het naast staan en het vreemdst zijn: de broer.’
(Verzameld werk, deel 6, Amsterdam 1950, blz. 436.) Vestdijk komt, als hij een
onderscheid maakt binnen de poëzie die in ‘Nergal’ werd geplaatst, over ‘Mijn broer’
te spreken: hij onderscheidt ‘“expressionistische” fantasmen’ en ‘kale en
huiveringwekkende droomballaden en nocturnes, waar zelfs in het persoonlijkste
gedicht het allerpersoonlijkste altijd koppig wordt verzwegen (vgl. het beroemde
“Mijn broer”, een geval van misdaad of afdwaling, dat niemand ooit bevredigend
heeft weten te verklaren)’. (Voor en na de explosie, Den Haag 1960, blz. 52.) Wat
is er met die broer gebeurd? Is hij een stuk gras geworden? Is hij
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verdwaald? Vermoord? Misschien hebben de iepen hem vermoord: men zou uit
‘weder’ in de voorlaatste regel het gegeven kunnen halen dat een bepaald stuk gras
soms dicht door iepen omkringd is en soms niet, dat dus de iepen in staat zijn zich
te verplaatsen. Of gebruikt de broer het woord ‘weder’ omdat het visioen zich herhaalt
- pas dan, als het visioen zich herhaalt? Ter Braak lijkt dit laatste te suggereren: ‘een
zich herhalend iepenvisioen uit een droom’. Dit zou betekenen dat de broer zei: het
gaat me nog net zo als bij mijn vorige posthume bezoek. Uit wat we er in dit gedicht
over te weten komen, lijkt het mij aanvaardbaarder, dat al de ontmoetingen met de
gestorven broer identiek zijn, dat de ik in al die samenkomsten, met voor hem als
inzet de oplossing van de vraag ‘waarheen gij gingt’, op die vraag hetzelfde antwoord
krijgt.
De ik zoekt het raadsel op te lossen van de dood van zijn broer. En hij krijgt dan een
antwoord waarin, met het woord ‘weder’, wordt verwezen naar iets van vroeger:
niet, zoals we zagen, naar iets dat zich na de dood van de broer voordeed, maar naar
iets dat vóor of tijdens het laatste bijeenzijn van de ik en de nog niet gestorven broer
‘ook zo was’. Nu deelt het gedicht alleen over dat laatste bijeenzijn iets mee. Er was
toen een ‘weg met iepen’. Ziet de broer in wat in feite een weg met iepen was, een
kring van iepen om het gras? Er is te weinig overeenkomst tussen die gegevens dan
dat we genoegen kunnen nemen met een vereenzelviging van het een met het ander.
Mijn aanvankelijke interpretatie: ‘de dode ziet de weg, die een grasweg is, als een
kring, waarbinnen hij eeuwig zal moeten dolen’, komt mij dan ook voor als met de
haren erbij gesleept.
‘Weer’ (vs. 9) verwijst naar ‘Vaak ligt gij naast mij’. ‘Weder’ in de voorlaatste
regel zou naar vs. 5 kunnen verwijzen, ware het niet dat de situatie van die regel een
zo totaal andere is dan die van de slotregels, dat er zoals wij zagen een goocheltruc
voor nodig is om de twee te vereenzelvigen.
Is het dan inderdaad zo, dat de iepen zich verplaatsen? Dat dus ‘weder’ betrekking
heeft op iets dat in de slotregels zelf geïmpliceerd wordt? Misschien gaat de kring
van iepen open en dicht, sluit hij zich weer terwijl de broer nog spreekt, en verspert
aldus de verdere communicatie.
Of misschien is er een graf gedolven en weer dichtgemaakt, is er in dit gedicht
iets dergelijks als in die nocturne, waarin sprake is van nieuw onkruid over de plek
van een misdaad. Ik citeer dit gedicht uit ‘Nergal’:
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Nocturne
Wanneer ik zoek met een licht
Waar hij 't laatste gewandeld heeft,
Komt altijd weer zijn gezicht
Naar mijn lantaarn toegezweefd.
Zacht gebogen, zijn oogen dicht,
En bloed op de mond gekleefd,
Gaat het mee, tot het zwicht achter 't hek
Langs de berm die de poel omgeeft
Waar nieuw onkruid, slicht over de plek
Van de misdaad, zijn sterbloei weeft.

Gebrek aan gegevens maakt het vinden van samenhang altijd gemakkelijk: gaat ook
dit gedicht over de broer? We zouden dan heel wat meer weten - ware het niet dat
in ‘Mijn broer’ komma noch versregelwit staat na het woord ‘dicht’, zodat we wel
moeten concluderen dat het niet ‘Gras’ maar ‘Omkringd’ nader bepaalt. Waarmee
het dichtgemaakte graf uit ‘Mijn broer’ is geëlimineerd.
Waar bevindt zich eigenlijk het in de nocturne genoemde nieuwe onkruid? Bij
poel of berm of hek? Of moeten we lezen: daar, waar nieuw onkruid...? Vestdijks
uitspraak dat ‘zelfs in het persoonlijkste gedicht het allerpersoonlijkste altijd koppig
wordt verzwegen’, lijkt te worden bevestigd waar de dichter ons doelloos naar het
nieuwe onkruid laat zoeken, en eigenlijk ook in de verwijzing die met ‘weder’ wordt
gegeven: de slotregels hebben natuurlijk betrekking op de een of andere herinnering,
waarover ons alle informatie wordt onthouden.
Hendrik de Vries heeft na de oorlog jeugdherinneringen op rijm gezet. Hij vertelt
dan van een wandeling in zijn kindertijd, met zijn iets oudere broertje langs een weg.
En het broertje legt hem uit ‘hoe het zijn zou, de laatste dagen’, en maakt er een mooi
griezelverhaal van. Misschien is het wel die herinnering, waar de slotregels van ‘Mijn
broer’ betrekking op hebben.
In het voorgaande ben ik ervan uitgegaan dat de ik de woorden van zijn broer begrijpt,
en dat zij hem de oplossing geven voor het raadsel van dat ‘einde, waar geen mensch
van weet’. Dat uitgangspunt is niet juist: de nacht dat de ik naast de gestorven broer
slaapt, is er een uit vele

Merlyn. Jaargang 3

247
(‘Wij sliepen deze nacht weer saam’), de vraag naar het einde van de broer wordt
steeds weer gesteld, het antwoord is steeds hetzelfde, en uit ‘Vaak ligt gij naast mij’,
‘bij dag’ tegen de gestorvene gezegd, blijkt, dat die reeks van ontmoetingen met als
doel de ontknoping van het raadsel nog niet is voltooid. Het allerpersoonlijkste wordt
verzwegen, niet door de ik, maar door de broer. Niet de communicatie tussen de
dichter en zijn lezers, maar die tussen de broer en de ik raakt versperd, en de ik
bevindt zich tegenover de vier slotregels in dezelfde positie als wij: niet in die van
dichter, maar in die van interpretator, die er op los kan fantaseren zoals wij dat
hierboven deden, en al evenmin als wij uitsluitsel krijgt.
Dat de broer en de ik van elkaar verwijderd raken, wordt bevestigd door ‘Het
antwoord’ (in plaats van ‘Uw antwoord’) en door ‘om zich in te verdiepen’ (in plaats
van ‘om u in te verdiepen’). Het is een vervreemdende verschijning, die tot de ik de
orakeltaal van de slotregels spreekt, een ander dan hij tot wie de ik zich wendt vanaf
de eerste regel van het gedicht.
Misschien is dit alles nog duidelijker in de vorm waarin ‘Mijn broer’ voor het eerst
gepubliceerd werd (‘Het getij’, 1919): ‘Het antwoord was’ staat daar tussen twee
regels wit, en in het antwoord zelf duiden de in onze versie grotendeels weggewerkte
stippeltjes op het bij vlagen tot stand komen van het contact.
Het stadium van interpretatie waar Ter Braak en Vestdijk, en met hen waarschijnlijk
menige andere geïntrigeerde lezer, zijn gestrand, zijn wij voorbij, nu we weten dat
‘waar geen mensch van weet’ ook de ik betreft, en dat men daarom het gedicht
bevredigend kan verklaren zonder een oplossing te geven voor het raadsel van dat
einde, dat de broer heeft geleden.
Nu weten we dan eindelijk dat alles in het gedicht duidelijk is, behalve de woorden
van de broer: die zijn onbegrijpelijk. En daarmee zijn we terug waar iedereen al was,
hebben we een verklaring gevonden voor wat we van het begin af aan eigenlijk al
wisten.
Ter Braak deelt, zoals wij zagen, over ‘Mijn broer’ mee, dat het gedicht hem een
realisatie toelijkt van iets in de verhouding tussen twee broers. Men zou uit zijn
woorden kunnen concluderen dat hij niet gelooft, dat het hier werkelijk om de dood
van een broer gaat. En inderdaad: de broers van Hendrik de Vries waren beiden in
leven, toen hij dit gedicht schreef. Maar er is niets in de tekst, dat ons naar dit
biografische gegeven toestuurt. Ter Braak is hier niet aan het interpreteren, maar aan
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het duiden, want de vraag, wat iemand er toe brengt een levend familielid als gestorven
te beschrijven, is een vraag niet naar het hoe, maar naar het waarom van de tekst.
Behalve de reeds geciteerde, is er in ‘Nergal’ nog een nocturne die sterk aan ‘Mijn
broer’ doet denken:

Nocturne
Ik zag hem. Zijn gezicht was grauw beschreid.
Hij heeft mij aangesproken.
Hij heeft mij bij de hand geleid.
Hij liet mij binnen en heeft licht ontstoken.
Hier zit ik. Het getik der klok verbeidt
Nog steeds de dag, die half schijnt aangebroken,
Een lijkig vaal, dat alles overspreidt,
Een schrik, ondraaglijk, als de schrik voor spoken.

Men kan zich afvragen waarom ons de schrik wordt duidelijk gemaakt door de
woorden ‘als de schrik voor spoken’: wat maakt die geestverschijning, die er ineens
niet meer is, zonder dat van zijn verdwijning melding is gemaakt, tot iets anders dan
tot een... geestverschijning? De relatie die de ik met hem heeft? Die wordt verzwegen,
en daarom geldt de uitspraak van Vestdijk over het allerpersoonlijkste, dat ons wordt
onthouden, wèl voor dit gedicht: hier is het de dichter, en geen ander, die informatie
achterhoudt.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Luilak
In de warme luilakbollen die De bezige bij bakt zit zo nu en dan een stenen krent.
Neem nu De Aleph van Jorge Luis Borges, de Argentijnse blibliothekaris. De vertaler,
A. Sillevis, bedrijft daarin spelletjes die deze boekenman een gruwel moeten zijn.
Het laatste verhaal in deze bloemlezing uit twee bundels (El Aleph en Ficciones; de
indruk wordt dus door de uitgevers valselijk op het omslag gewekt dat we te maken
hebben met de integrale vertaling van éen van deze bundels) heet Het zuiden, en gaat
over een secretaris van een gemeentelijke bibliotheek. Deze heeft de hand weten te
leggen op een exemplaar van een bepaalde editie van de Duizend en éen nacht.
Binnen het bestek van tien bladzijden, groter is het verhaal niet, wordt nu gesproken
van Duizend en één Nachten, Duizend en één Nacht, de Duizend en één Nacht en
tenslotte van de Duizend en Eén Nacht. Nu ja, een corrector kan ook niet alles zien
en wat weet hij van titelbeschrijving? Maar waarom moet de betoverende Sheherezade
hier aangeduid worden Shahrazad, een mooie jongen? ‘Het geluksgevoel leidde hem
af van Shahrazad en z'n overbodige wonderen’, het staat er. Nu verlangt niemand
van vertalers dat ze ook nog echt erudiet zijn, maar een paar courante gegevens
zouden ze toch wel paraat kunnen hebben of eventueel kunnen naslaan. In hetzelfde
verhaal lukt het de vertaler Paul et Virginie niet te herkennen in Pablo y Virginia,
zodat hij, in een lofwaardig streven om toch iets te doen waarvoor hij is ingehuurd,
uit de bus komt met ‘een oude editie van Pablo en Virginia.’ Als uitgeverijen hun
vertalers eens wat beter honoreerden, zouden deze misschien dit soort steentjes
kunnen uitzeven.
d'O.

De dwergen
Er is in litteraire thema's vaak een mode te ontdekken, waarvan de oorsprong in het
duister blijft. Op het ogenblik struikelt men over dwergen: reuzendwergen, dwergen
met blikken trommeltjes, schietende circusdwergen. Het is daarom begrijpelijk dat
de kereltjes zelf nu hun kans waarnemen en ook aan het schrijven gaan. De
belangstelling is er, je moet al een pechdwerg zijn om niet gepubliceerd te worden.
Ook in ons land vielen er in de winter al enkelen te signaleren, die aan hun
ondermaatse status probeerden te ontsnappen door te betogen dat anderen kleiner
zijn dan ze zijn. Twee ervan, Leo Ross en Martien J.G. de Jong, hebben Gomperts
voor hun projecties uitgekozen. Over Ross kan maar beter helemaal gezwegen worden.
Zijn schrille kreten werden door niemand serieus genomen, behalve door Martien
de
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Jong die hem vlijtig citeert (in Maatstaf). De Jong zelf komt goed beschouwd met
twee verwijten: dat Gomperts voor zijn artikelen gebruik maakt van werk van anderen
en dat Gomperts voor zijn artikelen geen gebruik maakt van werk van anderen (te
weten van Martien de Jong).
Ad verwijt nr 1: In de litteraire journalistiek gaat het er niet om, of men altijd met
oorspronkelijke ideeën aankomt, maar of men de juiste bronnen gebruikt. Ad verwijt
nr 2: blijkbaar heeft Gomperts wel degelijk blijk gegeven van inzicht, in dat opzicht.
In dit nummer van Merlyn had ik een stuk willen schrijven over de theoretische
opvattingen van Gomperts, zoals hij die heeft geformuleerd in De schok der
herkenning. Ik heb daar fundamentele bezwaren tegen. Maar als hondegeblaf de
conversatie onmogelijk maakt, kan men beter even niet praten. Later dus maar.
Gomperts als recensent, en vaak als essayist, kan niet afgedaan worden alsof hij
een kopieerapparaat is. Hij is een van de hooguit vier na-oorlogse critici in ons land
die boeiende ideeën over litteratuur hebben verkondigd op een plaats waar dat nu
eenmaal moeilijk is: in de krant. Men kan hem onze enige ‘New Critic’ noemen (en
daarmee die term tenminste op een verdedigbare wijze gebruiken).
Maatstaf wil zich overigens blijkbaar een nieuwe cliëntèle veroveren door dit soort
ontmaskeringen op te nemen. Minstens even onfris als dat van De Jong, was een stuk
van dwerg nr. 3, Helsloot, waar niet meer uit op te vissen valt dan de al te oude koe
van het plagiaat van Herman van den Bergh, aangedikt tot plagiaat plus liegen. Zonder
enige nuance waar te nemen, dendert de man door over dat stompzinnig onderwerp
plagiaat, en natuurlijk dient zijn stuk om en passant Herman van den Bergh als dichter
aan de kant te bezemen. Alsof die niet in de eerste drie jaren van Het Getij definitief
getoond heeft, een opvallend authentiek talent te zijn. Helsloot zou zich
verdienstelijker hebben gemaakt met een beschouwing over de invloed van zijn
zondebok op de jonge Marsman. Hoewel, dat zou hij zich ongetwijfeld weer niet
anders hebben kunnen voorstellen dan als een ontmaskering van Marsman. Men is
tot het schrijven van dit soort stukken gepredisponeerd als tot een ziekte.
J.J.O.

Straten vegen
Van Mr. H. van Straten ontvingen wij het volgende schrijven:
‘In Merlyn van maart 1965 legt J.J.O. mij ten laste, dat ik dr. Johan Brouwer met
naam ‘en toenaam’ (??) heb vermeld in mijn boekje Moordenaarswerk. Nu staan de
essentiële feiten over hem al sinds 1949 te lezen in de Winkler Prins Encyclopedie.
Mijn onthulling wàs dus helemaal geen onthulling.
Toevallig citeert J.J.O. juist enkele gegevens, die ook de WP geeft. Hij zegt, dat
hier ‘niets van aan’ is. De vraag die mij nu kwelt is deze: hoe heeft J.J.O. zijn protest
en zijn beterweten zestien jaar lang onder zich kunnen houden?
Mr. Hans van Straten’
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Als bijlage bij mijn vorige valkuil neem ik dit briefje graag op.
Ik heb een boek van Van Straten besproken en niet de WP. Mr. H.v.S. schijnt te
menen dat ik verplicht ben een door hem gemaakte fout ook bij anderen op te speuren
(om hem te ontlasten?). Mijn mening is eerder dat hij geen fouten moet maken, en
dat het beroep op een encyclopedie voor een journalist misschien mogelijk is, maar
zeker niet voor iemand die
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een boek aan een bijzonder onderwerp wijdt. Dan gebruikt men andere bronnen. Ik
heb nooit enige reden gehad, de WP in voce Brouwer na te slaan.1 Dat daarin ‘de
essentiële feiten’ over Brouwer staan, laat mij koud. Overigens, staan ze er ook in
een zo platvloers verband, met kwasi-psychologische praatjes, als bij Van Straten?
‘Met naam en toenaam’ is een staande uitdrukking, die betekent: de naam voluit.
Dat staat dan misschien niet in de WP, maar wel in Van Dale.
J.J.O.
Merlyn-lezers die een door Polak & Van Gennep, in het kader van de
Nationale Boekenmarkt '65 georganiseerde lezing van prof. dr. Jean
Weisgerber (o.m. schrijver van Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960
en hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel) willen bijwonen op
zondag 16 mei a.s. te 14.00 uur, kunnen hiervoor kaarten aanvragen bij
Polak & Van Gennep, tel 020-240411. De lezing van prof. Weisgerber
wordt gehouden in het Congresgebouw van de RAI, zaal VIII.

1

Nu wel. Behalve niet ter zake, is Van Straten's bewering dat hij de WP citeert nog onwaar
ook. Juist dat feit dat bij hem verkeerd overkomt, vermeldt de WP juist.
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[Nummer 4]
De kritiek en Het Genadeschot*
Martin Hartkamp
Wie zich een oordeel wil vormen over de literaire dag- en weekbladkritiek dient een
aantal zaken steeds voor ogen te houden. De kritici in kwestie moeten iedere week
opnieuw een keus maken uit een tamelijk omvangrijke produktie, het geselekteerde
boek herlezen en dan nog de besprekingen opstellen. Bij de tijds-faktor voegt zich
de ruimte-faktor. De recensenten zijn gebonden aan de ruimte die zij door hun krant
krijgen toegewezen, hetgeen nieuwe beperkingen stelt aan de gedegenheid van de
boekbespreking. Relativeren deze overbekende omstandigheden de waarde van de
wekelijkse letterkunde-kolommen voor de geïnteresseerde lezer, het blijkt wel degelijk
mogelijk om uit sommige van zulke recensies een diepergaand inzicht in het besproken
werk te krijgen. En dan, veelal staat geen andere weg tot informatie open. De literaire
tijdschriften kunnen een boek uitputtender behandelen, maar dientengevolge komen
zij aan minder werken toe, en ook kan er lange tijd overheen gaan voordat een
belangrijk boek uitvoerig wordt geanalyseerd.
Hoewel de dag- en weekbladkritiek dus een literair fenomeen van de eerste orde
is, verdiept men er zich zelden in. Meestal laat men het bij het naar voren brengen
van de hierboven aangestipte bezwaren, en hoewel daar automatisch uit voortvloeit
dat iedere kritikus slechts enkele facetten van een bepaald letterkundig werk kan
belichten, komen slechts weinigen ertoe meerdere recensies over een bepaald boek
naast elkaar

*

Enkele argumenten in dit stuk zijn gelijk aan bepaalde opmerkingen in Analyse en oordeel
van J.J. Oversteegen (afgedrukt in het mei-nummer van deze jaargang van Merlyn). De
redactie stelt er prijs op te verklaren dat deze twee stukken geheel onafhankelijk van elkaar
ontstaan zijn. Het stuk van de heer Hartkamp, dat door omstandigheden pas in dit nummer
geplaatst kon worden, werd zelfs eerder geschreven dan het andere. Uit deze coïncidentie
kan men dus hoogstens afleiden dat de feiten waar het om gaat moeilijk te weerleggen zijn.
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te leggen. Men realiseert zich nauwelijks dat de werkwijze en zelfs de uiteindelijke
waardering voor het besproken boek bij de onderscheiden kritici hemelsbreed
verschilt, ook wanneer men alleen recensenten van naam in een vergelijkend
onderzoek zou betrekken. Belangstellende lezers vertrouwen enigszins aarzelend op
één kritikus (of op geen enkele), nemen zelden hun toevlucht tot andere recensenten
en zeker niet tot kritici van provinciale dagbladen. Deze laatsten plegen zonder meer
als inferieur te worden beschouwd.
Om deze lacunes althans gedeeltelijk op te vullen, wil ik de dag- en
weekbladkritieken, die naar aanleiding van één en dezelfde roman werden geschreven,
met elkaar vergelijken. Na ampele overweging koos ik Het Genadeschot van Simon
Vestdijk, dat op 10 oktober 1964 verscheen, en wel om de volgende redenen. In de
eerste plaats wordt een boek van Vestdijk steeds met bijzondere belangstelling
ontvangen. De meeste recensenten zien deze schrijver als de grootste van ons
taalgebied, en het feit dat Vestdijk de Nederlandse kandidaat is voor de Nobelprijs
voor literatuur laat ook op de minder enthousiasten niet na enige indruk te maken.
Wij mogen dus verwachten dat zijn literaire produkten niet al te lange tijd na
verschijnen in relatief veel dag- en weekbladen besproken zullen worden en ook dat
deze periodieken niet de minste hunner kritici daarvoor in zullen zetten. Deze laatste
omstandigheid garandeert boekbesprekingen die zeker niet onder de middelmaat
zullen liggen van wat op dit gebied gebruikelijk is. Een andere reden voor mijn keuze
is dat noch de persoon van Vestdijk noch het onderhavige werk veel emotionele
weerstanden kunnen oproepen, zodat het ver uiteenlopen van de kritieken niet daaraan
zou zijn toe te schrijven. Hoewel een benadering als deze natuurlijk nooit alle
Nederlandse recensenten kan insluiten, lijkt de gekozen methode binnen het bestek
van een tijdschriftartikel en als eerste stap toch wel de best mogelijke.
Het Genadeschot werd door 29 kritici besproken in 44 kranten (van de grote dagen weekbladen ontbreekt alleen ‘De Groene Amsterdammer’). Bij het overzicht, dat
aan deze beschouwing wordt toegevoegd1 (de recensenten zijn gerangschikt in
volgorde van de datum waarop hun boekbespreking verscheen; de schrijfwijze van
hun naam is overeenkomstig de bij hun kritieken vermelde), plaats ik de volgende
kanttekeningen. H. van den Bergh roert in een artikel, getiteld ‘Misstanden en
ergernissen’, opgenomen in het studentenweekblad ‘Propria Cures’, Het Genadeschot
slechts zijdelings aan en de bespreking in de ‘Schijndelse Krant’ overschrijdt
nauwelijks de omvang van een flaptekst. Vermeldenswaard is
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verder dat de kritikus Jos Panhuijsen de gewoonte heeft twee recensies te schrijven,
één voor ‘Binnenhof’ en ‘Twentsche Courant’ en één voor ‘Arnhems Dagblad’ en
‘De Gelderlander’. De opgave om twee boekbesprekingen af te leveren die qua
formulering verschillend maar naar de strekking gelijk zijn, brengt hem tot
onderscheidingen als deze: (‘Binnenhof’ en ‘Twentsche Courant’): ‘Dat wil niet
zeggen dat buschauffeurs de taal niet zouden kunnen gebruiken op een intelligente
manier, want dat is zeker niet uitgesloten, maar het is wel uitgesloten dat ze dit op
zulk een kunstige manier zouden doen’, en: (‘Arnhems Dagblad’ en ‘De
Gelderlander’) ‘Zelfs al moet men het taalgebruik van buschauffeurs tegenwoordig
niet onderschatten, het is wel uitgesloten dat Ignaz Vorbrot zo zou kunnen vertellen
als Vestdijk’.
Allereerst zullen wij nagaan hoe Het Genadeschot in zijn verschillende facetten
door de kritiek benaderd wordt. Ik veronderstel dat het boek de lezer bekend is.
Hoewel het woord ‘genadeschot’ in Vestdijks boek niet voorkomt, interpreteren de
meeste recensenten het tweede en dodelijke schot van Vorbrot op Stefanie Faschauner
als zodanig. Het ‘Leids Dagblad’, Buddingh' en Van Haaren schrijven niets over de
titel. Volgens Wadman valt ook Balavater door een genadeschot. Vorbrot maakt hem
‘uit liefde’ dood. De ‘Haagse Post’ geeft geen antwoord op de vraag welk schot het
genadeschot kan zijn geweest, maar houdt rekening met de volgende mogelijkheden:
het schot op Faschauner (‘dat alle gebeurtenissen in dit boek op gang brengt’), het
schot op Stefanie (‘dat haar bevrijdt van haar verlammingen en hemzelf van zijn
liefde voor deze vrouw’), het schot op Balavater (‘de enige oorlogsdaad die door
Vorbrot op eigen initiatief is verricht’) of het ontbreken van een schot (‘de wrekende
kogel die door Stefanie's zoon, Alois, niet werd afgeschoten op Vorbrot, die zichzelf
al op deze kogel had voorbereid’).
De dertien hoofdstukken waarin Het Genadeschot is verdeeld, spelen afwisselend
in heden en verleden. In het laatste hoofdstuk komen onvoltooid verleden en
onvoltooid tegenwoordige tijd weer min of meer samen. Bijna alle kritici geven de
kompositie ongeveer in deze termen weer. Stroman voegt hieraan toe dat wonderlijk
genoeg de tijd van handeling niet verspringt en dat het verhaal ‘ononderbroken
doorgaat in een alles omvattende tijd’. Dinaux vergelijkt de twee verhalen met ‘een
tweetal melodische bewegingen, die zich naar elkaar toe bewegen tot zij samenvallen
in een slotakkoord’. Volgens hem is de roman te lezen
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als een partituur. Voorts stelt hij dat het verhaal zich voltrekt door middel van de
vorm. Dubois heeft het over wiskundig opgebouwde reeksen. Maar dit zijn
bijkomstige opmerkingen. Berghuis geeft als enige een geheel andere omschrijving
van Vestdijks verhaalkonstruktie. Volgens hem denkt Vorbrot aanvankelijk in het
geheim terug aan zijn verschrikkelijke verleden, integreert later datzelfde verleden
bewuster en konkreter in zijn alledaags bestaan en overwint tenslotte het verleden
door het aan de zoon van Stefanie te bekennen. ‘Op dat ogenblik is de gebroken tijd
in Vorbrots leven hersteld tot de eenheid van verleden en heden. (...) De perfektie
van het imperfekte is daarmee bereikt’. Bij Budingh', ‘Haagse Post’ en Van Doorne
komt de kompositie niet uit de verf. Buddingh' schrijft alleen dat in het voorlaatste
hoofdstuk ‘verleden en heden - tot op dat ogenblik gescheiden - in elkaar vervloeien’
en heeft het eenmaal over ‘oorlogshoofdstukken’. Nog daargelaten dat heden en
verleden eerst in het laatste hoofdstuk kontakt maken, blijkt hieruit niet dat de tijden
elkaar per hoofdstuk afwisselen. Hetzelfde geldt voor de ‘Haagse Post’ die alleen
vermeldt dat Vestdijk moeiteloos van heden naar verleden overspringt en andersom.
Van Doorne laat het bij ‘een vrij eenvoudige verhaalgang, waardoorheen
herinneringen zijn gevlochten’. Van Haaren tenslotte blijkt niet te kunnen tellen: hij
schrijft tenminste dat de roman is ingedeeld in tweemaal zes hoofdstukken. Voert
men de vermenigvuldiging uit, dan komt men dus één hoofdstuk tekort.
Brandt, Buddingh', Berghuis en Van der Hoogte vestigen er de aandacht op dat
de hierboven behandelde kompositie veelvuldig wordt toegepast, en dus niet uniek
is in Het Genadeschot.
De waardering van de romanstruktuur loopt sterk uiteen. Vele recensenten
motiveren hun oordeel echter nauwelijks, of m.i. niet terzake. Ook kan men de
kompositie niet afdoen met de opmerking dat het procédé niet nieuw is, zoals Van
der Hoogte doet. Veenstra heeft het over een ‘truc’, een term die in een objektieve
recensie minder op zijn plaats lijkt. Maar gelukkig zijn er uitzonderingen. Voor Fens
verloopt de konfrontatie met het verleden in het heden ‘niet zonder gekunsteldheid’;
de oorzaken van Vorbrots fascinatie voor de dwerg Roberto, waardoor het verhaal
op gang wordt gebracht, zijn hem niet duidelijk geworden. ‘De duistere plekken in
de van de dwerg uitgaande betovering maken nogal wat scènes in de roman
geforceerd’. Ook van zulke scènes geeft Fens voorbeelden. De ‘Nieuwe Rotterdamse
Courant’ heeft ongeveer dezelfde bedenkingen als Fens, konkludeert dat ‘de kunstige
struktuur (“het
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opvallendste aspekt van Het Genadeschot”) grotendeels een experiment gebleven
is’ en dat Vestdijk vrijwel met het ‘kernverhaal’ (het verhaal van Vorbrots verleden)
had kunnen volstaan. Kossman acht de roman knap opgebouwd, maar vindt eveneens
dat de auteur bij gebrek aan stof voor de in het heden spelende hoofdstukken ‘soms
al te jolige passen op de plaats maakt’. Wadman sluit zich daar ongeveer bij aan.
Volgens Van Haaren is er ‘te veel vermenging van verleden en heden, (...) te veel
herinnering’. Behalve V.d. Woude, Jonkers en Wagener, die althans over dit aspekt
van de roman geen oordeel vellen, laten alle andere kritici zich veel positiever uit
over de kompositie. De kwalifikaties wisselen van ‘verrassend’ tot ‘geniaal’. Berghuis,
die de kompositie als ‘perfektie van het imperfekte’ ziet, noemt deze overtuigend,
en geeft uitvoerig aan welke middelen Vestdijk bij deze ‘beschrijving van een
menswording’ heeft gehanteerd. Ik kom daar nog op terug. Dinaux vindt de kompositie
meesterlijk: ‘in het tweezijdig verloop (...) grijpen de beide perioden steeds
beslissender en onthullender in elkaar door middel van kunstgrepen, die het “even”
motief van het verleden transponeren tot het “oneven” motief van het heden’. Ook
voor Brandt en Rijnsdorp ligt de waarde van de kompositie in het overtuigend naar
elkaar toekomen van heden en verleden totdat beide vrijwel in elkaar sluiten.
Waarderende woorden voor de kompositie omdat de roman vlot leesbaar of spannend
is (Appel schrijft dat de lezer ‘pijlsnel naar het slot gevoerd’ wordt; inderdaad besprak
hij het boek als eerste), lijken mij te subjektief om veel gewicht in de schaal te kunnen
leggen.
De meeste recensenten zoeken echter het ‘centrale vormprobleem’ (Rijnsdorp) of
de ‘grondfout’ (Veenstra) in de vorm waarin Vestdijk zijn boek heeft geschreven.
Zoals men weet laat de auteur de buschauffeur zijn belevenissen in de ik-vorm
overbrengen. Het verwijt ligt dus voor de hand: Vestdijks hoofdpersoon is te
intellektualistisch. Toch is het opmerkelijk welk een overheersende plaats dit bezwaar
bij veel kritici inneemt. Het lijkt of zij eindelijk houvast hebben en niet dan na lange
uitweidingen bereid zijn deze benijdenswaardige positie weer prijs te geven. Veenstra
vult er ruim eenderde deel van zijn vrij uitvoerige kritiek mee. Hij leidt zijn bedenking
in als volgt: ‘Vorbrot beschrijft zijn dagelijks doen en laten (...) ook achter het stuur
(...) Dit is overduidelijk een akrobatische toer, waarbij de lezer hem met één hand
zijn notitieblok ziet volschrijven en onophoudelijk angsten uitstaat’. Ook het ‘Leids
Dagblad’ maakt zich bezorgd: ‘chauffeurs met zulk een diep zieleleven moeten intens
gevaarlijk zijn voor de passagiers’. En dat

Merlyn. Jaargang 3

258
terwijl Vestdijk zijn buschauffeur reeds op de tweede bladzij van het boek laat
mijmeren: ‘Onmiddellijk na het vertrek had ik een kort moment van wegzakken en
niets doen. Dan heb ik wel vaker, en wie niet? Onder het chaufferen duurt dat nooit
langer dan drie sekonden, ik heb dat uitgerekend: men moet niet menen dat wij
buschauffeurs de vrijheden van ons droomleven niet nauwkeurig onder kontrole
hebben’. Maar ook andere recensenten zitten er mee. Voor Rijnsdorp is dit de essentie
van het boek. Hij ziet twee mogelijkheden: ‘een Vorbrot die meer Vestdijk is dan
zichzelf en een Vorbrot die een westerse gehumaniseerde nakomeling is van een
Homerische held, zoals die uit de kontext nooit los te maken is’. In het laatste geval
‘zou Het Genadeschot niet alleen een nieuw hoogtepunt (zijn) in het ongelijke oeuvre
van onze Nederlandse grootmeester, maar een nieuw hoogtepunt in de romanliteratuur
als zodanig’. Rijnsdorp blijft aarzelen. Men ziet in welk een verwarring men kan
geraken als men de buitenliteraire norm niet schuwt. Dinaux spreekt over ‘een geniaal
buschauffeur die men als verteller moet aanvaarden om Vestdijk als verteller te
kunnen vergeten’. Stroman vindt het bewonderenswaardig dat Vorbrot ondanks zijn
intellektualistische taalgebruik niet uit zijn voegen wordt gerukt. Dubois, Buddingh'
en Spierdijk sluiten zich daar wel bij aan. Kossmann acht daarentegen de realiteit
van het verhaal wel degelijk verzwakt. Wagener neemt aan dat Vestdijk een reden
moet hebben gehad voor deze eigenaardigheid. Hij oppert de mogelijkheid dat
vakjargon nu eenmaal met de dag veroudert en maakt er de schrijver geen verwijt
over. ‘Het is beter dan een na enkele jaren reeds verouderde toneelmonoloog’, en:
‘na drie bladzijden is men er aan gewend. Dit facet van Het Genadeschot is het enige
dat Van den Bergh bespreekt. Hij keert zich fel tegen degenen die het taalgebruik
van Vorbrot onoverkomelijk achten, want: “ten eerste geldt het hier een Oostenrijkse
buschauffeur met een heel gekompliceerd verleden, en dus expliciet geen gemiddelde
buschauffeur (...). En dan nog, zelfs al zou uitgemaakt kunnen worden dat nog nooit
enige buschauffeur gedacht heeft, of zelfs maar gedacht zou kunnen hebben zoals
in Het Genadeschot beschreven staat, dan is dat nog geen literair argument. Of zijn
we soms veroordeeld terug te keren tot het volkse realisme van Israël Querido's
Jordaan, waarbij ieder personage zo levensecht mèt zijn eigen taalgebruik werd
neergezet? Wat al waanzin om ons heen”. Fens is de enige die de ik-vorm beoordeelt
(hij noemt deze “suggestief”) zonder het intelligentiequotiënt of de woordenrijkdom
van Vorbrot daarin te betrekken. Voor Appel, V.d. Woude, Jonkers, Brandt,
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Nijdam, Berghuis, Van der Hoogte en Van Haaren is het geen probleem. Zij roeren
de kwestie althans niet aan.
Ook over Vestdijks taalgebruik valt wel wat op te merken. Ik trof de volgende
definities aan: “koele stijl” (Appel), “zeer heldere taal” (Brandt), “hoog taalniveau”
(Wadman), “helder en geserreerd geschreven zonder essayistische en andere
uitweidingen of afleidende uitspattingen van de geest” (Spierdijk), “beeldende taal”
(Van Doorne), “levendige schrijfstijl” (“Haagse Post”), “stijl die in al zijn soberheid
verzorgd en zelfs meeslepend is” (“Deventer Dagblad”) en eenzaam daartegenover
Van der Hoogte: “de stijl is alledaags, het taalgebruik vaak slordig”. Wadman en
Van der Hoogte geven elk een voorbeeld van een lelijke zin (niet dezelfde). Van
Haaren verzucht dat “Vestdijk ook al is mee gaan doen met de mode van de
schuttingtaal (...)”. Men vraagt zich af waarover hij, juist in dit boek, gevallen kan
zijn. Berghuis gaat als enige recensent verder. De door hem opgemerkte
taaleigenschappen van het werk interpreteert hij als funktioneel voor de menswording
van Vorbrot. Hij wijst op de verkleinwoorden in het begin van het boek, die de wereld
van de dwergen aanduiden, de wereld van de kleine mensen, “klein omdat zij
geestelijk ziek zijn, in staat tot een puriteinse afwijzing van het menselijke, en tot
verraad van de grootgeworden mensen”, en op de straattaal, de gemeenzaamheid in
woorden, die de “waarachtigheid van de verhouding tussen meester en knecht” tot
uitdrukking moeten brengen.
Wanneer wij nu eens gaan kijken wat de recensenten van de behandelde stof
gemaakt hebben, dan komen wij eerst goed terecht in een net van schier onontwarbare
persoonlijke uitspraken en opvattingen. Beschrijft men Vorbrot als “een politiek
onmondig klein loedertje; een man van duivelse arglist; een kleine, sluwe smeerlap,
glibberig, brutaal en voor geen gat te vangen” (Wadman)’ als ‘een man die onder
leiding een weliswaar eenvoudig, doch zuiver en goed mens had kunnen worden’
(Van Doorne), als ‘te sympathiek, vooral in verband met de walgelijke daden die hij
heeft verricht’ (Warren) of als een ‘brave chauffeur’ (Spierdijk), dan is men toch wel
ver buiten het eigenlijke boek beland. Het gaat er niet om of wij Vorbrot graag als
buurman zouden willen hebben, het gaat erom welke plaats Vestdijk zijn ik-persoon
heeft gegeven, en wat uit het verhaal en de struktuur waar dit is ingepast, over deze
figuur valt op te maken, binnen de begrenzingen die de roman stelt. Als ik zou
neerschrijven dat ik Vorbrot een aardige rakker vind, aandoenlijk onverschillig jegens
zijn omgeving en voor geen gat te vangen, dan zou Wadman c.s. misschien wel inzien
dat ik niets over de Vorbrot van
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Het Genadeschot had meegedeeld en hij helaas dus evenmin. Maar de meesten doen
het beter en enkelen zelfs erg goed. Berghuis geeft een verklaring van de naam van
de buschauffeur. Aangezien Vestdijks hoofdpersoon in het begin slechts een ‘embryo’
is, moest hij Vorbrot heten, ‘iets waarvan men nog brood kan maken’ Vorbrot bakt
dit brood zelf: hij wordt mens door het dodelijk schot op Stefanie te lossen en door
deze daad te bekennen aan de zoon van de geliefde vrouw. ‘Men mag hem nu wel
Herr Brot noemen’. Fens meent dat Vorbrots aandacht voor de ‘eenarmigen’ (reeds
in de beginzin van het boek) en voor anderszins in de oorlog verminkten, zijn oorzaak
vindt in het feit dat hijzelf ‘gehavend - geestelijk dan - uit de oorlog te voorschijn is
gekomen’. Ook Fens stelt dat de slaaf zich geheel vrijmaakt als hij Stefanie
doodschiet. Voor Nijdam wordt Vorbrot ‘een man die zijn keuze gedaan heeft, een
herkenbaar mens’. Panhuijsen trekt de chauffeur weer in het ethische vlak (tenminste
in ‘Binnenhof’ en ‘Twentsche Courant’) door te schrijven ‘dat zijn leven toch een
menselijke waarde heeft gevonden die niet in alle mensenlevens gevonden wordt’.
Opmerkelijk is dat V.d. Woude en Dinaux het voortdurend over Volbrot hebben, een
verschrijving (?) die V.d. Woude konsekwent doorvoert in de volgende opmerking:
‘de chauffeur Volbrot (die wel eens hatelijk met volbrood wordt vergeleken)’. Varieert
V.d. Woude blz. 222? Daar kan men lezen: ‘Jij bent het voorbrood, slecht gerezen,
slecht doorbakken, ik het nabrood, is het niet?’
Balavater wordt zeer verschillend beoordeeld. Schrijft Fens, die Balavater voor
‘een kuriositeit’ houdt: ‘een monsterlijke vertegenwoordiger van het Nazi-regime
wordt hij geen ogenblik’, volgens V.d. Velden heeft Vestdijk in Balavater wel degelijk
‘al het demonische van het Nazi-regime samengebracht’, en ook Dinaux vindt hem
sluw en demonisch. Brandt houdt hem voor een ‘onevenwichtige, gefrustreerde
hystericus’. Al beschrijft Warren de Obersturmbannführer als ‘sadistisch aangelegd
en excentriek’, hij stelt ook dat ‘Balavater met zijn hele apparaat toch wel erg
legendarisch aandoet’. Buddingh' signaleert echter ‘een zeer geschakeerde en
levensechte kreatie’. De meeste van de in dit verband genoemde recensenten bezweken
dus voor de verleiding om de Nazi Balavater, losgemaakt uit Het Genadeschot, te
toetsen aan de, uiteraard zeer subjektieve, voorsteling die zij van ‘echte’ Nazi's
hebben. Van Haaren is het niet gegeven ‘Balavater anders te zien dan (als) een
artistieke lamstraal bij wie schieten - zijn nobel bedrijf - alleen maar past in de vorm
van 'n kogel, die een eind maakt aan zijn geperverteerde
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fantasieën’. Veenstra herkent in Balavater geen oud-lector in de geschiedenis en
vindt de naam te doorzichtig. Is de afleiding van Berghuis echter juist, dan moeten
wij hem ongelijk geven. Volgens Berghuis is de naam ‘een sleutelwoord, samengesteld
uit “vater”, dat voor zichzelf spreekt, en “bala” dat van Tartaars-Turkische afkomst
is en hoog, groot, verheven betekent (in modern Turks gebruikt men “bala” ook nog
als prefix in een woord als “balabam”, grote trom, maar ook boom van een kerel).
Goten en Tartaren hebben elkaar in vervlogen eeuwen ontmoet op de Krim. Men
kan het Vestdijk toevertrouwen dat hij zulke ontmoetingen kent, in elk geval de
mogelijkheden kent van een naamgeving die bijzonder “arisch” werkt. Balavater
wordt aldus de verheven heerser, de grote vader, de hoge heer’.
Fens en Berghuis gaan als enigen dieper in op de verhouding Balavater-Vorbrot.
Fens ziet deze als het hoofdgebeuren in het verleden, Berghuis als het centrale thema
van het verhaal. Volgens Fens uit zich het lijdelijk verzet van Vorbrot tegen Balavater
na de moord op de ‘defaitist’ Faschauner in aandacht voor de vrouw van de
vermoorde. De liefde die hieruit voortvloeit wordt ‘zonder twijfel versterkt doordat
zij een vorm van verzet tegen de chef is’. Berghuis schrijft dat Balavater Vorbrot wil
vormen door hem deel te laten nemen aan de veemmoord. Maar Vorbrot wordt mens
‘niet door de moord, maar door het genadeschot’.
De passages over de dwergen en met name over Roberto kregen eveneens de
aandacht van een aantal kritici. Hoewel veel recensenten de dwergen als schakel
tussen Vorbrots heden en verleden beschouwen, heeft een aantal van hen toch wel
bezwaren die vooral hierop neerkomen dat de dwergen te veel bladvulling zijn voor
de hoofdstukken die in het heden spelen. De ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ schrijft:
‘speciaal in dat verhaal is de humorist Vestdijk op zijn best (...) Maar (...) deze
geschiedenis blijft, als we tenminste niet iets bijzonder essentieels over het hoofd
hebben gezien, aandoen als telkens een onderbreking van dat waar het in wezen om
gaat’. Fens ziet het optreden van Roberto als een van de ‘verhaalversnellingen (...)
die de lezer niet doen geloven, hoogstens amuseren’. Veenstra merkt op dat Vorbrot
ook in een vader-zoon verhouding tot Roberto staat. Maar de zin van de passages
over de dwergen is hem onduidelijk. Voor Warren vormen de dwergen ‘prachtig
bijwerk’. Stroman merkt op: ‘zo raadselachtig en bezwerend als de liliputters in
Bergmans film De Grote Stilte aanwezig zijn, ageren Roberto en zijn dwergen in
deze roman’. Opvallend is nog dat Rijnsdorp nergens in zijn hele kritiek over de
dwergen spreekt, zelfs niet in zijn samenvat-

Merlyn. Jaargang 3

262
ting van de inhoud. Ook voor Van Haaren bestaan de dwergen niet.
Stefanie Faschauner is volgens Fens ‘de enige onder de velen die de lezer werkelijk
raakt’. Maar dezelfde vrouw kon Buddingh' slechts ‘zeer ten dele’ overtuigen en
Kossmann merkt op dat men ‘intellektueel best in de relatie Stefanie-Vorbrot wil
geloven, maar er niets van meevoelt’.
Het schietmotief (Vorbrot, Balavater, Roberto en de jager Alois Faschauner schieten
allen vanuit een verschillende mentaliteit en met verschillende bedoelingen)
intrigeerde veel recensenten. Buddingh' zocht naar verbanden die hij niet vond.
Dinaux en Berghuis leggen een verband tussen het vrijblijvende schieten van Roberto
op appels en het puritanisme van de dwerg. Stroman heeft het over ‘de bezwering
van het schieten, die over dit boek heerst’. Fens houdt het schieten voor een
verbindend motief.
Enkele recensenten plaatsen het hoofdthema van het boek of de bedoelingen van
Vestdijk in een wat ruimer verband: Dinaux schrijft: ‘het hoofdthema zou enkel
kunnen worden omschreven als een variant op “het eeuwig menselijke tekort” of in
Vestdijks terminologie “het eeuwige telaat”. De liefde van Vorbrot komt te laat om
het offeren van de geliefde te voorkomen’. Stelt Wadman: ‘achter dit ogenschijnlijk
ver-affe bedenksel verschuilt zich iets essentieels: de psychologie van de eeuwige
handlanger (...), die hier tot aangrijpende en afschrikwekkende gestalte gekomen is.
Definitief geworden is’, volgens Veenstra wilde Vestdijk onderzoeken: ‘wat zijn
eigenlijk de motieven die iemand schietlustig doet zijn (...) en tot gewelddaden drijft?’
en Van Haaren meent dat Vestdijk in de eerste plaats antwoord wilde geven op de
vraag ‘hoe in godsnaam zoiets mogelijk is geweest door een beschaafde natie’
(bedoeld wordt hoe Duitsland de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen ontketenen).
Tot zover de beschouwingen van de recensenten over bijzondere aspekten van
Het Genadeschot. Wij hebben gezien hoe verschillend er bijv. geoordeeld wordt over
de aanvaardbaarheid van Vestdijks werkelijkheidsweergave en zijn psychologie;
over het belang van de verschillende figuren en scènes; en (aanmerkelijk dichter bij
het al te persoonlijke) over de sympathie of antipathie die de figuren opwekken.
Na dit alles behoeft het niet te verwonderen dat het oordeel over de roman als geheel
evenzeer verschilt als de waardering voor de onderdelen ervan. Toch is het verrassend
dat daarbij beschouwingen opduiken, die overal beter op hun plaats lijken dan bij de
motivering van de totaalindruk terzake van Het Genadeschot. Van Doorne bijv. is
‘heel
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blij’ met het boek omdat: ‘op de manier waarop de chauffeur zondaar wordt, zijn en
gaan er tienduizenden gewone, eenvoudige mensen onder als slachtoffer van de
mensen die macht over hen hebben. Dat bepaalt de grote waarde van dit boek’. Zou
Van Doorne deze zin ook hebben neergeschreven als Vestdijk er reeds na zijn zesde
hoofdstuk de brui aan had gegeven? Ik betwijfel het, en toch lost Vorbrot daar zijn
eerste schot en dus is het reeds dan voor iedere lezer duidelijk hoe de chauffeur
zondaar wordt. Een voorbeeld van een evenzeer buitenliteraire tirade levert Van der
Hoogte: ‘men heeft de vele miljoenen Ignaz Vorbrots niet kunnen uitsluiten van het
maatschappelijk verkeer. Dat zou wellicht ook niet goed geweest zijn. Wel moeten
wij op ons hoede zijn. Voor ons zelf’. Volgens V.d. Velden ‘heeft Vestdijk bewezen
dat het in onze dagen mogelijk is een spannende hoogstaande roman te schrijven
zonder de erotiek voordurend op de voorgrond te stellen’ (vgl. Van Haarens
‘schuttingtaal’). En dan zijn er nog de kritici die Vestdijk willen zien. Stroman: ‘de
schrijver is niet achter zijn werk schuil gebleven, hij toont zijn werk zeer helder door
de eigen persoonlijkheid heen’. Warren meent dat er geen inzet meer bij is. Dat was
anders bij de ‘paraplu-passages uit De Redding van Fré Bolderhey. Daar werd men
overtuigd. Het leek of men Vestdijk-zèlf als een waanzinnige met paraplu's te keer
zag en hoorde gaan in zijn tuin’. De ‘Haagse Post’ vraagt met een verbazingwekkende
nieuwsgierigheid: ‘Hoe kan een auteur zoveel over zijn hoofdfiguur weten als Vestdijk
over Vorbrot weet? Schrijft de auteur hier niet over aspekten van zijn eigen
persoonlijkheid?’ Dat Vestdijk zich niet ‘geeft’ is voor Jonkers juist Vestdijks grote
kracht en voor Nijdam zeker geen bezwaar.
Het Genadeschot heeft Fens en de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ betrekkelijk
onberoerd gelaten. Volgens hen wordt het niveau van De Held van Temesa en De
Filosoof en de Sluipmoordenaar niet gehaald. Rijnsdorp acht het boek met De Held
van Temesa en De Filosoof en de Sluipmoordenaar echter representatief voor het
beste dat Vestdijk op romangebied heeft te geven, en Nijdam vindt Het Genadeschot
beter dan De Held van Temesa. Van Haaren geeft ruiterlijk toe: ‘Helemaal duidelijk
is me het boek niet geworden’. Vestdijk heeft Dubois en Warren niet kunnen
overtuigen van de noodzaak van zijn roman. Warren hield er met het ‘Leids Dagblad’
en het ‘Deventer Dagblad’ zelfs een gevoel van onbehagen aan over. Maar volgens
Spierdijk bezit het boek internationale allure en Brandt ziet het zelfs als een zeer
knappe en fascinerende roman, ‘een nieuw hoogtepunt’ in het werk van Vestdijk.
Van
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Doorne deelt het boek in bij o.a. De Koperen Tuin en Meneer Visser's Hellevaart.
Voor Panhuijsen is Het Genadeschot niet een van Vestdijks grootste, maar wel een
van zijn gevoeligste boeken. Veenstra meent dat ‘de tragiek achter het raisonnement
verborgen’ blijft en Wagener verbaast zich erover dat een groot auteur ‘zich zo
uitvoerig met een splinter kon okkuperen’. Men ziet, een enigszins algemeen oordeel
ontstaat uit deze parade van uitspraken niet.
Tenslotte wil ik de aandacht vestigen op enkele meer uiterlijke kenmerken van de
dag- en weekbladkritieken die naar aanleiding van Het Genadeschot geschreven
werden.
Het merendeel der kritici geeft een samenvatting van de inhoud van het besproken
werk. Aangezien een opsomming van feiten op zichzelf het boek niet verheldert,
moeten deze feiten geïnterpreteerd worden. Ruimt de recensent veel plaats in voor
de inhoudsweergave (in zoveel kritieken een dood punt) of verlucht hij zijn recensie
met citaten, die hij verder laat voor wat zij zijn, dan ontneemt hij zichzelf de
gelegenheid tot zulk een interpretatie. Dit geldt bijv. voor de ‘Haagse Post’, die
drievierde gedeelte van de ‘kritiek’ opvult met een samenvatting van de inhoud.
Warren citeert bijna de gehele pagina 131 met als argument een waardeoordeel dat
wel wat zegt over hemzelf maar niets over Het Genadeschot (‘de beste bladzij, waarin
met echte liefde en bewondering de achtenveertig witte paarden in het circus ten
tonele worden gevoerd’). Al is de ruimte die de kritikus krijgt toegewezen beperkt,
er kan veel meer mee gedaan worden dan een groot aantal van de eerder genoemde
recensenten deed.
Maar zelfs bij het opschrijven van de inhoud blijkt men verschillende wegen te
kunnen bewandelen. Zoals gezegd vermelden Rijnsdorp en Van Haaren in het geheel
niets over de dwergen. Van Haaren plaatst trouwens alleen een aantal opmerkingen
over Balavater en Vorbrot en houdt zich met de inhoud van het boek verder niet
bezig. Hij vervalt in het andere uiterste en bewijst dat men door te negéren evenmin
verheldert. Voorts zijn er enkele recensenten (De ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ en
Wadman) die de inhoud van de even hoofdstukken (spelend in het verleden) en die
van de oneven hoofdstukken (spelend in het heden) afzonderlijk weergeven. Johan
v.d. Woude vat de inhoud samen met een knipoogje naar de lezer. Schrijft hij over
Balavaters veemmoord, dan voegt hij daaraan toe: ‘de motivering kunt U best aan
Vestdijk overlaten’ en n.a.v. de aktie tegen Faschauner: ‘waarom Balavater zijn
chauf-
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feur op deze expeditie meeneemt, ligt ook niet een-twee-drie voor de hand. Ook dat
moet U maar aan Vestdijk overlaten’. Kortom, de lezer komt niets aan de weet. Hij
krijgt hoogstens de indruk dat Vestdijk een heel raar boek geschreven heeft. Eveneens
opmerkelijk is dat Dinaux (wiens inhoudsweergave door zijn kritiek is
heengevlochten, en dus geen dood punt genoemd kan worden) niets meedeelt omtrent
het fatale schot en de daaropvolgende biecht van Vorbrot aan de zoon van de
vermoorde vrouw: Dinaux ‘wil en mag Vestdijk niet de kans ontnemen om de
beslissende kaart van dit levensspel zelf op tafel te leggen’. Het bezwaar van skrupules
als die van Dinaux is natuurlijk dat van de verzwegen passages ook geen uitleg kan
worden gegeven.
Voorbeelden van tot op zekere hoogte ‘onthullende’ kritieken (in geen van deze
boekbesprekingen is de inhoud als zodanig samengevat; men vindt de feiten, een
voor een geïnterpreteerd, door het hele artikel heen, hetgeen de leesbaarheid ervan
verhoogt) geven m.i. Berghuis, Fens en, in mindere mate, Dinaux. Deze recensenten
sporen verbanden op die niet ‘een-twee-drie voor de hand’ liggen en zij vermoeien
hun lezers niet met allerlei zaken die niets met het werk zelf te maken hebben. Dit
staat trouwens geheel los van hun uiteindelijke oordeel: Fens vindt het boek niet zo
goed, Dinaux juist wel, terwijl Berghuis zich er nauwelijks over uitspreekt.
Ja, er gáát veel ruimte verloren met weinig terzake doende opmerkingen. V.d.
Velden deelt mee dat hij de tel van het aantal romans van Vestdijk is kwijtgeraakt
(het heeft er niet veel mee te maken, maar iedereen, ook Gomperts bij zijn ‘literaire
ontmoeting’ met Vestdijk, gaf het aantal tot dusver onjuist op; om alle misverstanden
uit de weg te ruimen: met Juffrouw Lot mee schreef Vestdijk 39 romans plus 3
brievenromans plus 1 roman in samenwerking met zeven andere auteurs), maar dat
Vestdijk de Nobelprijs wel heeft verdiend. Jonkers legt daar nog meer de nadruk op:
‘nu of nooit moet Vestdijk de Nobelprijs krijgen’. ‘Maar’, schrijft hij aan het eind
van zijn artikel, ‘als het nu niet lukt, dan toch zeker het volgend jaar’. Warren vertelt
ons dat hij geen bewonderaar van Vestdijk is en ook niet al zijn boeken bespreekt
omdat hij dan ‘wel twee à drie maal per jaar minstens, een roman of ander boek van
zijn hand zou moeten bespreken, wat (...) toch een zekere eenzijdigheid met zich
mee zou brengen’. V.d. Velden, V.d. Woude, Jonkers en Van Haaren betrekken
Vestdijks vakanties in Oostenrijk op de couleur locale van Het Genadeschot. Deze
en dergelijke opmerkingen geven geen inzicht in het besproken werk, dus horen zij
in een boekbespreking niet thuis.
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Interessant is voorts dat Dubois en het ‘Deventer Dagblad’ Het Genadeschot samen
met boeken van andere schrijvers bespraken en dat de ‘Haagse Post’ de recensie
illustreert met een foto van ‘Vestdijk als dreumes’.
Het ‘protokol van literaire kritiek’ dat ik hierboven samenstelde, geeft aanleiding tot
enkele konklusies:
1 Het oordeel van de meeste kritici, onafhankelijk van de wijze waarop en het
probleem naar aanleiding waarvan het tot stand komt, wordt onvoldoende
gemotiveerd.
2 Er worden te dikwijls buitenliteraire maatstaven gehanteerd.
3 Teveel kostbare ruimte wordt ingenomen door ‘small talk’, meningen en
mededelingen die de verhaalgang en de romanstruktuur niet verhelderen.
4 Veel recensenten hangen hun kritiek tezeer op aan een detail, waar zij wat meer
kontakt mee schijnen te hebben, of aan een uitvoerige samenvatting van de inhoud,
hetgeen in hun opvatting kennelijk nooit kwaad kan.
5 Al komen uitgesproken blunders zelden voor, over het algemeen blijven de
recensies aan de oppervlakte en in de persoonlijke sfeer. Minder dan 10% van de
kritieken beantwoordt nagenoeg als geheel aan de kriteria voor een goede
boekbespreking, die immers terzake en verhelderend dient te zijn.

Eindnoten:
1 Kritieken op Het Genadeschot van Simon Vestdijk
Recensie

Dag- of Weekblad

Recensie verscheen op:

H.N. Appel

Emmer Courant

10-10-1964

Algemeen Dagblad

idem

Kees Fens

De Tijd

17-10

C.J.E. Dinaux

Haarlems Dagblad

idem

IJmuider Courant

idem

Nieuw Kamper Dagblad

idem

Steenwijker Dagblad

idem

Arnhemse Courant

idem

Nijmeegs Dagblad

idem

Utrechts Nieuwsblad

30-10

Willem v.d. Velden

Dagblad De Stem,
Breda

17-10

Johan v.d. Woude

Nieuwsblad v.h.
Noorden

idem

Han Jonkers

Eindhovens Dagblad

idem

-

Nwe Rotterdamse
Courant

24-10
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Ben Stroman

Algemeen Handelsblad

idem

Willem Brandt

Bussumsche Courant

idem

Alkmaarse Courant

31-10

Amersfoortse Courant

14-11

Binnenhof

24-10

Twentsche Courant

14-11

Hans Warren

Prov. Zeeuwse Courant

24-10

C. Rijnsdorp

Dordts Dagblad

idem

Nwe Leidse Courant

idem

Arnhems Dagblad

29-10

De Gelderlander

idem

M.L. Nijdam

De Nieuwe Linie

31-10

Alfred Kossmann

Het Vrije Volk

idem

Hans Berghuis

Volkskrant

idem

J. van Doorne

Trouw

idem

W. Wagener

Rotterd. Nieuwsblad

idem

Bredasche Courant

idem

Jan Spierdijk

De Telegraaf

7-11

Anne Wadman

Leeuwarder Courant

idem

C. Buddingh'

Het Parool

14-11

-

Haagse Post

idem

-

Leids Dagblad

idem

-

Deventer Dagblad

idem

Zutphens Dagblad

idem

Albert van der Hoogte

Elseviers Weekblad

21-11

J.W.H. Veenstra

Vrij Nederland

idem

Pierre H. Dubois

Het Vaderland

28-11

Hans van Haaren

Gooi- en Eemlander

16-12

H. van den Bergh

Propria Cures

21-1-1965

-

Schijndelse Krant

12-2-1965

Jos Panhuijsen (1)

Jos Panhuijsen (2)
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Analyse en oordeel II
Autonomie
J.J. Oversteegen
Over autonomie wordt in de litteraire kritiek alleen maar op bijgelovige toon
gesproken. Zodra het woord valt komt de geest van Nijhoff op, met een perzisch
tapijtje over de schouder als een al te hedendaagse Byzantijn. Bij vele huizen wordt
een bordje uitgehangen: Aan de deur wordt niet gekocht.
Het zou niet nodig zijn zoveel misbaar te maken, als er lang geleden niet een
dwangvoorstelling was ontstaan, waar niemand over spreekt zodat niemand er iets
tegen doen kan. Noch het literatuurwetenschappelijke begrip autonomie, noch Nijhoffs
perzische tapijtje, geeft namelijk aanleiding tot deze panische groepsvorming over
de vraag: staat een gedicht los van de maker ja of nee.1
Om ieder het zijne te geven moet ik beginnen, met tegenzin vast te stellen dat er
twee begrippen autonomie ontstaan zijn, die met elkander niets te maken hebben.
De eerste stap zal zijn, die twee uit elkaar te halen en ieder in een hoek van de kamer
te zetten.
Wetenschappelijk heeft de term, ook in verband met de litteratuur, een lange
carrière achter de rug. Toegepast op de litteraire categorie in zijn geheel, dus als
aanduiding van de eigen-wettelijkheid ervan tegenover godsdienst, wetenschap etc.
kan men waarschijnlijk Kant ervoor aansprakelijk stellen. Het lijkt mij niet
aannemelijk dat er buiten een paar litteraire gehuchten nog serieuze aanhang te vinden
zal zijn voor de tegengestelde opinie, al wijkt de omschrijving van het begrip door
de hedendaagse wetenschapsman doorgaans af van de kantiaanse.
Verder wordt in de moderne litteratuurwetenschap de term in dezelfde,
etymologisch juiste, betekenis van ‘aan eigen wetten gehoorzamend’ ge-

1

Hier en verder in dit stuk spreek ik van ‘gedicht’ waar de mondvol ‘het litteraire werk’ juister
zou zijn. De voorbeelden waar ik mee werken zal, komen ook uit de afdeling poëzie, alles
met het oog op de overzichtelijkheid.
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bruikt ten opzichte van ieder litterair werk afzonderlijk. Dat wil dus zeggen dat het
gedicht beschouwd wordt als een geheel dat door een uniek stelsel van regels (niet
een stelsel van unieke regels) gekenmerkt wordt, en dat men kan analyseren op die
interne wetgeving.
Een Nederlandse specialiteit is echter de tweede betekenis: los van de omgeving.
In die zin is het woord waarschijnlijk de kritiek binnengeslopen naar aanleiding van
de vorm-vent discussie, die Bloem door zijn bizarre woordkeuze teruggebracht heeft
tot het niveau van de poppekast, waar alle spelers houten koppen dragen; en gelijk
had hij.
Maar één ding moet men toegeven, het gevecht om de waarde van de
persoonlijkheid had een kathartische functie. Zoveel goeds kan niet gezegd worden
van de reacties die het gebruik van de term ‘autonomie’ doorgaans opwekt, reacties
die bijna altijd een variatie zijn op het infantiele: ‘Alsof het gedicht los van de maker
gezien kan worden!’
Maar natuurlijk kan dat niet! Ieder gedicht zit vol relaties met de buitenwereld,
met de schrijver aan de ene kant, de lezer aan de andere. Het staat immers halverwege
tussen de twee in. En het is een uiting in taal, dat wil zeggen in een medium dat qua
talis gebonden is aan de relatie van de mens met zijn omgeving. Ieder woord dat wij
spreken of schrijven heeft zijn verband met die buitenwereld, anders zou het, ook
litterair, zijn rol niet spelen. Ik moet mij excuseren voor de overbodigheid van dit
soort opmerkingen, maar ze schijnen nu eenmaal eerst gemaakt te moeten worden
voordat men aan een redelijk betoog beginnen kan.
Nijhoff wist al deze dingen heel goed, al had hij een voorkeur voor het creëren
van misverstanden door het plechtig uitspreken van taquinerende overdrijvingen of
zelfs schijn-theorieën. Ik heb hem eens voor een ernstig academisch gehoor een
scherts-betoog horen houden over de onmogelijkheid van een klassieke romankunst
in een land waar het regeringscentrum (mede residentie) niet samenvalt met de
eigenlijke hoofdstad. Dat zei deze Hagenaar in Amsterdam. Maar zo gek was zijn
poëzie-theorie niet. De vergelijking van het gedicht met een perzisch tapijtje hield
natuurlijk niet in dat het ding zomaar uit de lucht komt vallen; met perzische tapijtjes
gebeurt dat trouwens ook alleen maar in sprookjes. Men komt in de verleiding,
Nijhoffs tegenstanders ervan te verdenken, dat het vooral de beeldspraak zelf was
die hun woede heeft gaande gemaakt. Wat is er burgerlijker dan smirna's en bokhara's
voor een generatie die net uit de negentiende eeuwse huiskamer weggevlucht was?
Anno 1965 is die sfeer verdwenen, en model-modern is voor ons angstwekkender
dan veelkleurige lapjes. Als Nijhoff maar wat completer ge-
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weest was, en zijn denken niet tot de dinsdag beperkt had, wie weet op hoeveel punten
hij zijn tegenstanders dan had kunnen overtuigen. Niet zozeer de veronderstelde
reproduceerbaarheid van de voorwerpen heeft hem zijn beeld in de pen gegeven, als
wel de behoefte om iets van het technische aspect, het ‘handwerkelijke’ van het
poëtisch bedrijf over te laten komen. Hij heeft helaas zijn positie verzwakt door de
schrijverservaring van het ‘gedicteerd’ worden mee te laten spelen in zijn kritische
uitgangspunt, in plaats van het als een ‘alsof’ te behandelen. Daardoor is de opstelling
van de twee partijen nog onoverzichtelijker geworden. Het ene ogenblik ziet men
Nijhoff bestreden worden als de vergoddelijker van de poëzie, die de gave van het
woord ziet uitstorten als was het de heilige geest, en even later, kijk, wordt het ware
dichterschap tegen dezelfde Nijhoff in bescherming genomen omdat zijn theorie
onderdak heeft geboden aan de epigonen, die bedelaars die zich met de helft van de
mantel van de heilige Martinus uit de voeten proberen te maken.
Het heeft geen zin, de geschiedenis van de misvatting in details na te gaan; hij
bestaat, en wij moeten er dus rekening mee houden. Wij moeten ons zelfs afvragen
of onder de onzin niet iets zinnigs verstopt zit, anders kunnen wij er beter helemaal
niet over praten.
Ieder gedicht heeft zijn relaties met de omgeving; maar heeft ieder gedicht ze in
dezelfde mate? Kan men niet constateren dat het ene gedicht veel directer op de
wereld erbuiten betrokken is dan het andere, en kan men van de tweede soort niet
zeggen dat hij streeft naar een ‘grotere autonomie’, in een andere betekenis ditmaal
dan ‘eigen-wette-lijk’, ongeveer zoals men spreekt van een kolonie die naar autonomie
streeft? In dat geval hebben wij dus te maken met beeldspraak.
Om de twee zo verschillende begrippen zover mogelijk van elkaar af te zetten,
zou ik voor deze ‘intentionele autonomie’ liever het ook door anderen gebruikte
termenpaar ‘open’ en ‘gesloten’ willen gebruiken. Het gaat om een graad van
hermetisme, door de dichter bewust nagestreefd. Aan de hand van enkele concrete
voorbeelden volgt hier eerst wat meer over deze tegenstelling tussen open en gesloten
poëzie.
In Bloem's vers De Dapperstraat - het is te bekend dan dat ik het in zijn geheel zou
moeten citeren - staan geen moeilijke woorden, de gedachtengang erin is zonder
moeite te volgen, maar men moet iets er buiten om weten om te begrijpen wat er aan
de hand is: wat de Dapperstraat is. Ik zou zelfs durven zeggen, men moet de
Dapperstraat kennen om het gedicht juist te interpreteren. In de laatste terzine - het
is een sonnet -
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wordt een opmerking gemaakt die onbegrijpelijk moet zijn voor de lezer die zich
niets concreets voorstelt bij de straatnaam:
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

Zonder het beeld van een van de meest trieste straten van Amsterdam, blijft van de
clou van het gedicht weinig over. De naam van die straat vormt dan ook de titel van
het gedicht. Misschien dat dit vers over x-honderd jaar nog te lezen is, als de
Dapperstraat verdwenen zal zijn, maar zonder historische uitleg zal de laatste strofe
waarschijnlijk zo vervlakt zijn dat het gedicht er zijn waarde door verliest.
Voorzichtiger gezegd, de Dapperstraat zal een andere werking krijgen in het gedicht,
de connotatie van ‘dapper’ zal misschien mee gaan tellen etc. In de wetenschappelijke
uitgave van Bloem's poëzie, die tegen die tijd zal verschijnen, staat dan een noot:
‘De Dapperstraat was een armoedige volksstraat. Voor de tijdgenoot was de
tegenstelling tussen de woorden Domweg gelukkig en in de Dapperstraat ongetwijfeld
de spanningverwekkende wending in dit gedicht. Dat blijkt alleen al uit de ingezonden
stukken die bij eerste verschijning van het vers in een vooraanstaand weekblad
opgenomen werden. Op voor de tegenwoordige lezer onbegrijpelijke wijze werden
daarin de conservatieve opvattingen van de auteur gereleveerd. Het feit dat de tweede
wereldoorlog nog maar nauwelijks tot het verleden behoorde zal daaraan niet vreemd
geweest zijn. In dit gedicht van Bloem meenden velen een anti-democratische
uitspraak te moeten zien.
Bloem woonde in de tijd dat dit gedicht ontstond dicht bij de Dapperstraat.’
Zelfs het biografische feit aan het slot van deze noot heeft enige relevantie. Men
kan er mee verklaren waarom niet de Kinkerstraat of de Kuiperstraat gekozen zijn
(de discussie over de d van domweg en de k van kinker laat ik nu maar weg).
Is dit gedicht, dat zo duidelijk open staat naar de buitenwereld, er minder autonoom
om? Geen sprake van. De Dapperstraat van Bloem is, doordat hij in dit gedicht
optreedt, iets anders geworden dan de winkel-, woon- en verkeersruimte van de
werkelijkheid. Binnen de cirkel van het gedicht gaat de straat iets nieuws doen, aan
andere regels gehoorzamen. Hij gaat een symbolische functie krijgen, kan men met
de nodige behoedzaamheid tegenver alweer een controversieel woord zeggen. Kortom
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de relatie niet de werkelijkheid om het gedicht heen is voor het begrijpen van dit
vers van essentieel belang, en toch wordt de autonomie ervan daardoor niet aangetast.
Het is onwaarschijnlijk dat déze Dapperstraat ergens anders voorkomt dan binnen
dit gedicht, al bestaat de belangwekkende mogelijkheid dat een andere dichter in een
vers verwijst naar Bloem's Dapperstraat.2
Waaruit bestaat nu dat ‘wettenstelsel’ van Bloem's gedicht? Dat laat zich alleen
na een kortere of langere analyse vaststellen. Om te beginnen is er een wet die niet
alleen voor dit gedicht opgaat maar voor vele traditionele sonnetten, namelijk de
omslag tussen de twee terzines. Kennis van die wet (op zichzelf weer een soort
‘buitenwereld’ van het gedicht) is van belang voor het begrijpen van het geheel.
Het voorbeeld van de omslag eerst noemen, is een beetje gevaarlijk omdat de
indruk gewekt zou kunnen worden dat ik het oog heb op normatieve wetten. Quod
non. Met ‘wetten’ bedoel ik de organisatorische maatregelen die alle elementen van
een structuur hun plaats geven in het geheel. Een aantal daarvan kan men ook in
andere structuren aanwijzen, vele (en zeker de combinatie van alle) echter alleen in
deze ene.
Met ‘open’ of ‘gesloten’ (hermetisch) heeft autonomie niets te maken. Een
gelegenheidsgedicht, toppunt van openheid, is daarom nog niet minder autonoom.
Bloem's gedicht gaat enigszins de kant op van het gelegenheidsvers. Om een voorbeeld
van het tegenovergestelde geval te geven, citeer ik Van Ostaijen's Jong landschap,
in zijn geheel omdat het een van zijn minder bekende verzen is. (Verzameld werk
II, z.j. (1952), p. 230.)

Jong landschap
Zo staan beiden bijna roerloos in de weide
het meisje dat loodrecht aan een touw des hemels hangt
legt hare lange hand op de lange rechte lijn der geit
die aan haar dunne poten de aarde averechts draagt
Tegen haar wit en zwart geruite schort
houdt het meisje dat ik Ursula noem
- in 't spelevaren met mijn eenzaamheid een klaproos hoog

2

Toen dit stuk al bij de drukker was, werd ik attent gemaakt op een kwatrijn van Van Nijlen
dat deze theoretische mogelijkheid al bij voorbaat tot een feit maakt.
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Er zijn geen woorden die zo sierlijk zijn
als ringen in zeboehorens
en tijdgetaand zoals een zeboehuid hun waarde bloot naar binnen schokken
Zulke woorden las ik gaarne tot een garve
voor het meisje met de geit
Over de randen van mijn handen
tasten mijn handen
naar mijn andere handen
onophoudelik

Een kind kan de was doen. Geen woord in dit gedicht behoeft nadere verklaring die
men elders moet halen. Iedereen die de Nederlandse taal machtig is begrijpt Jong
landschap woord voor woord. Het is een goed voorbeeld van een hermetisch gedicht:
de relaties met de buitenwereld zijn tot het minimum beperkt. Alle gegevens die de
lezer nodig heeft verschaft het gedicht zelf. De betekenis van ‘voor ingewijden’ die
men vaak aan het woord hermetisch meegeeft, kan misverstanden scheppen; voor
Bloem's Dapperstraat is meer ingewijdheid nodig van voor Van Ostaijen's zoëven
geciteerde vers. Bij het sterk hermetische gedicht is niemand ingewijde, men kan het
alleen via het gedicht worden. Het is daardoor moeilijker er in door te dringen.
Een paar opmerkingen over Jong landschap. Het eerste woord, Zo, doet even
denken aan een beroep op iets bekends, maar dat is schijn of een truc, wat men wil.
Zozeer wordt in dit gedicht alles ad hoc gemaakt, dat de dichter zelfs in plaats van
wat men verwachten mag, ‘het meisje Ursula’, schrijft: het meisje dat ik Ursula noem.
Het is een net geschapen landschap, in die eerste strofe.
Zonder een poging tot interpretatie van het hele vers te doen, kan men verder
vaststellen dat er een binnenwaartse beweging in het gedicht zit, die de term gesloten
hier heel raak maakt. De verbinding met de buitenwereld, die aanvankelijk nog
gesuggereerd wordt (het meest in het eerste woord), wordt steeds meer ontkend. In
het beeld van de tastende handen wordt de onbereikbaarheid van de buitenwereld
dus expliciet vastgesteld. Het hermetische karakter van het gedicht is er zelfs het
onderwerp van. Het zou al heel ongelukkig zijn geweest als in een dergelijk vers
plotseling een voor het begrip essentiële verwijzing naar buiten zou zijn opgetreden.
Uit de tegenstelling tussen deze twee verzen van Bloem en Van Ostaijen
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mag niet teveel geconcludeerd worden. Er kan alleen maar iets uit opgemaakt worden
over de behandelde gedichten zelf. Een tegenstelling tussen de twee dichters
bijvoorbeeld blijkt er helemaal niet uit. Als ik van Bloem bijvoorbeeld Vermaning
gekozen zou hebben, dat begint met Wat klaagt ge, o zwakke ziel, nu dat de zon gaat
dalen? (en dat niet alleen in deze aanhef zeventiende-eeuws lijkt), zou ik geen enkele
tijdgebonden verwijzing hebben kunnen aantonen. Dat is het enige punt, waarop men
eventueel een waarde-oordeel zou kunnen verbinden aan de graad van geslotenheid
van een gedicht: over het algemeen heeft een gedicht meer levenskansen naar mate
het meer gesloten is. Belangrijk is het criterium niet, zeker niet in een geval dat het
zijn werking nog moet bewijzen.
Voor de volledigheid: zoals men bij Bloem naast het open gedicht De Dapperstraat
zonder moeite een gesloten vers kan aanwijzen, zo is Van Ostaijen's werk zeer vaak
open. Het bekende De weg (later titelloos) is in zijn eerste strofe al onbegrijpelijk
zonder kennis van Dostojewski's De gebroeders Karamazow: Zo ook gaat de geliefde
/ Mitri Karamasoff / dood. Voor het slot is minstens nodig dat men een vaag begrip
heeft van Tao, Logos.
Tot zover de kwestie open-gesloten (‘intentionele autonomie’).
Tenslotte iets over de term autonomie in de betekenis die ik de juiste acht. Een
gedicht is maar niet zo een uiting in de taal, tussen alle andere in. Van nature is het
afgescheiden van de omgeving. Dat isolement komt meestal in de typografische vorm
al tot uitdrukking, zozeer zelfs dat men over het algemeen met redelijke ogen op tien
meter afstand kan zien of men met een gedicht te maken heeft of niet. Met allerlei
litteraire middelen wordt dat isolement bevestigd en versterkt: samenhangende
klankpatronen, rhytme etc. Deze technische zaken mag men niet teveel beklemtonen
maar ze zijn er en hebben hun bestaansreden.
Binnen dit moedwillig geïsoleerde geheel (dat dus meer of minder relaties met de
buitenwereld kan onderhouden) gelden regels die stuk voor stuk ook elders kunnen
voorkomen, maar niet in die combinatie, die ‘einmalig’ is. Als de lezer zo'n geheel
wil begrijpen, inzicht wil verwerven in het bijzondere ervan, zal hij er naar streven,
die ‘regels’, die ‘wetten’ in hun samenhang te leren kennen, dus: de structuur van
het werk te doorgronden. En binnen die structuur dienen de afzonderlijke elementen
hun plaats te krijgen.
Men kan vaak genoeg in een litterair werk autobiografische feiten aan-
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wijzen, maar dat betekent niets anders dan dat men de wordingsgeschiedenis van het
gedicht kan onderzoeken. De functie van een element binnen een gedicht verandert
geen haar door het feit dat het met een detail uit de werkelijkheid in verband gebracht
kan worden. Functionele verandering mag men alleen verwachten als het om een
bekend feit buiten het gedicht gaat, waarnaar verwezen wordt (De Dapperstraat
bijvoorbeeld). En nogmaals, ook dan is de Dapperstraat uit de werkelijkheid een
andere dan die in het autonome gedicht.
Er is voor de lezer alleen maar een indirecte relatie tussen auteur en werk, men
kan het niet vaak genoeg zeggen. Om de problematiek open-gesloten en die van de
autonomie in één formule te vangen: het gedicht is als moedwillig geïsoleerd
verschijnsel ingebed in een ruimere situatie waarin zich schrijver en lezer samen
bevinden. Deze ontmoeten elkaar in het gedicht, maar zij zijn nooit tegelijk op het
punt van afspraak. Omweg, dat is de meest tekenende term voor de literaire
communicatie, die ik vinden kan.
Men hoort wat de dichter te zeggen heeft alleen maar in zijn gedicht zoals het er
ligt. De lezer gaat het gedicht in, waar de schrijver inmiddels uit verdwenen is (een
uitdrukking die velen het schuim naar de lippen jaagt). Ter geruststelling: de afspraak
werd gemaakt op instigatie van de schrijver, en de lezer komt altijd als hijgende
tweede.
Het einde van de excursie komt in zicht. Dit tweede, naar mijn smaak enig bruikbare,
begrip autonomie heeft heel wat meer met het waardeoordeel te maken dan het vorige
dat ik liever formuleerde in de begrippentegenstelling open-gesloten.
Terwille van het inzicht in een gedicht, dat wil zeggen vóór de analyse, kan het
soms nodig zijn om bepaalde relaties met de buitenwereld op te helderen. Maar pas
dan begint de eigenlijke beschouwing van het gedicht, die zonder analyse niet erg
ver kan voeren. Die analyse, die direct samenhangt met het waarde-oordeel, is alleen
zinvol als men uitgaat van de autonomie van het litteraire werk. Dat wil zeggen - om
de steeds hinderlijke normatieve nevenbetekenis van het woord wetten kwijt te raken
- dat men moet aannemen dat een gedicht gekenmerkt wordt door een geheel van
samenhangende eigenschappen, door een eigen structuur kortom. De stelling van de
autonomie van het litteraire werk is de noodzakelijke premisse voor een
structuur-analyse.
Er zijn allerlei soorten ‘duisterheid’ bij poëzie, en die zullen bij een behoorlijke
beschouwing zoveel mogelijk opgehelderd moeten worden. Er
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kan bijvoorbeeld een moeilijk begrijpbare verwijzing naar de buitenwereld zijn; de
duisterheid ontstaat dan door de openheid van het gedicht. Maar de mededeling van
de dichter kan ook op zich zelf, in zijn samenhang, moeilijk begrijpbaar zijn; dat
heeft dan niets te maken met openheid of geslotenheid. In het eerste geval is een
voorafgaande verklaring nodig, maar die maakt nog geen deel uit van de
structuur-analyse. In het tweede geval zit men daarentegen midden in de
structuur-analyse, die als doel heeft, aan te tonen hoe de onderdelen binnen het geheel
functioneren, en hoe zij op deze wijze dat geheel tot stand brengen. In beide gevallen,
al dan niet na een explicatieve analyse, heeft de structuur-analyse alleen zin als men
uitgaat van de autonomie. Hoeveel relaties er ook met de buitenwereld bestaan,
binnen de heksenkring zien de dingen er anders uit dan daarbuiten.
Niet voor iedere beschouwer is de autonomie van het werk even belangrijk. De
litteratuur-historicus bijvoorbeeld heeft er weinig mee te maken, althans tot nu toe.
Hij let op andere dingen, want hij heeft een ander doel, en dat bereikt hij met andere,
bijvoorbeeld sociologische, middelen. Dat is zijn goed recht. Maar niet minder bestaat
het goed recht van anderen om zich alleen maar met de eigenschappen van het door
hen beschouwde object bezig te houden, en alles te negeren wat daarvoor niet relevant
is.
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[Gedichten van H. van Teylingen en Wim Gijsen]
H. van Teylingen
Overbuur
Kan ik ook zo zacht:
ondersteboven beven
in de Spiegelgracht.

Geboortedorp
Ik ken hier geen kip.
Zeker zondvloed gehad.
Op de kerk staat een schip.

Narcissus
Van de wallekant
slurp ik Eigen Viswater
uit een rimpelmond.
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H. van Teylingen
Zwaan
Verwaten groet hij
vis en ander onderkruipsel
met zijn voeten.

Zweefduik
Languit, fenomeen,
duiken spiegelbeeld, schaduw
en jijzelf - ineen.

Grafdelving
De grond smijt kluiten
grond omhoog. Tenslotte klimt
een man naar buiten.

Epitaaf
Als dit U troosten mag:
hoe smaller mijn gezicht,
hoe breder mijn lach.
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Wim Gijsen
Gevens, Gegevens, Gegevens, Gegevens, Gevroeger schreef ik
‘mooi leven is voorbij
van honger schreeuwt de afgrond’
en iedereen zei, die gekke Gijsen,
dat kun je toch niet meer maken
al die emotionele versjes.
Later gaf ik ze wel eens gelijk
want een dichter is ook maar een mens
en als ik savonds in een kroeg zat
dacht ik, ja hoor, koele objektiviteit
is toch maar je ware.
maar luister nou, vanmorgen raakte ik eerst
een schroefje van de wekker kwijt,
daarna wilde BP 67-92 niet starten
(ik had het stadslicht laten branden)
en smiddags nergens maar dan ook nergens
een parkeerplaats te vinden.
daarom schreeuw ik het nog maar eens van de daken
mooi leven is voorbij
van honger schreeuwt de afgrond.
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Wim Gijsen
Tao
wat gaat er allemaal niet voorbij
mensen de oren vol gras en grint
daveren door een winderige wereld
in hun geweldige vierkante machines
een man plant vertedert zijn lelie
in het onbevlekt blazoen van een vrouw
het oog van de jaloerse kleermaker
rolt onverschrokken in zijn kassen
de wereld schuimt tot de rand vol met mensen.
discipelen van dit woest leven:
het is spijtig, maar voor deze ene sekonde
moeten jullie afzien van mij.
iedereen doet maar, gooit stenen in de lucht
en roept opgetogen, kijk: het beweegt.
ik ben even niet thuis voor doen en gedaan worden
dat is allemaal maar lawaai en verbijstering
in het andere gebouw,
ik schep een hartverscheurend gelijkmatig niets
in het verlengde van de dood
adem cirkelt traag in een brandschoon ei
er is het geluid dat de schepping in stand houdt
als het zachte sissen van de wind
door de ribben van de hemel
en ten slotte zelfs dat niet.
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Wim Gijsen
Lief paardje
ja, jij hapt de haver van mijn buik
schuurt met warme bewegingen
de ritsel uit mijn vel,
je dondert en je gaat tekeer,
hinnikt met je heupen
in het magere bed van mijn armen
zo is het goed, lief paardje:
mijn beste zweep in je wollige flanken
tot je woedende hoeven slapen van vrede
je rossige manen met schuim bedekt
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De derde man
Jacq Firmin Vogelaar
Het is 'n grote zaal, 'n toneelzaal want aan het eind is een verhoging, en aan
weerskanten ervan zijn trapjes; er hangt nu het doek voor, in brede plooien en
wijnrood: ergens op ooghoogte is er 'n gaatje, van uit de zaal te zien omdat er 'n
lichtstraal door komt die de zaal inpriemt. Boven het bordje V E R B O D E N T E
R O K E N is een groen licht dat op PA U Z E staat.
In de zaal is het halfdonker; wel staan er op verschillende plaatsen kaarsen, die
vluchtige en grillige schaduwen op de muren laten fladderen, alsof er tientallen
zwaluwen naar 'n uitweg zoeken en in de gordijnen ploffen.
Achter in de zaal staat 'n basketbal-stellage opgesteld, met 'n zwarte rand om het
bord. Ook verder is de zaal voor gymnastiek ingericht: dichtgeklapte wandrekken;
aluminium klimpalen als rabarberstelen tot 'n bussel in de hoek bijeen, waar het licht
in weerspiegelt; de klimtouwen hangen in dikke trossen bovenin opgehaald. Overal
verspreid staan stoelen,
De lichtstraal uit het doek is verdwenen, achter het kijkgaatje is een oog geschoven:
eerst is er in de donkere ruimte niets te onderscheiden, maar eenmaal aan het
duister gewend, kan het zich als door 'n verrekijker op kleine dingen richten die zo
uit het grijs naar voren gehaald worden,
(zoals door 'n vuist waar 'n piepklein gaatje tussen de vingers is opengelaten: 'n
klein poppetje in de verte komt naar voren, wordt zienderogen groter, blijkt te
bewegen)
overal verspreid staan stoelen, niet in rijen achter elkaar, maar langs de wanden
of in kringen opgesteld, alsof er bezoekers verwacht worden die kleine groepen zullen
vormen,
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(door het sleutelgat ziet het oog)
dat bij weer uit 'n stoel omhoogkomt. Hij is nu duidelijk zichtbaar bij 'n kaars op
'n tafeltje: hij strikt de ceintuur van z'n witte regenjas weer los,
fluit, begint onderaan 'n toonlader, maar houdt op als het bij de s o l vals gaat,,
en gaat weer in 'n andere stoel zitten, nu een tegen de wand, en
(blijft zolang zitten, tot deze dans voorbij is en zij weer bij hem terug zal komen)
leunt achterover; hij zit nu precies in het licht:
onder de zwarte haren lijkt het gezicht nog bleker, alsof het met krijt is ingesmeerd;
zijn brilleglazen blikkeren als hij zijn hoofd beweegt;
met 'n vinger peutert hij ergens achter in z'n mond, knijpt daarbij z'n ogen en heel
z'n gezicht samen,
spant dan z'n vingers over de voorkant van z'n gezicht, drukt het nog verder samen,
alsof het 'n lekke bal is - er loopt brak speeksel uit over z'n hand, hij wil het aflikken,
maar veegt het af aan z'n jas,,
schudt de stoel onder zich heen en weer - misschien is die niet stevig genoeg, dat
hij naar de overkant gaat en daar 'n lage fauteuil uitzoekt, ergens onder 'n raam, links.
Hij verbergt z'n handen achter zich onder het gordijn, strekt z'n benen uit, duwt
ongeduldig iets opzij, dat hem hindert in de rug, zakt diep weg in 'n leren club ernaast.
Loopt naar achteren, en wordt half opgelost in het duister, tot er weer meterslange
armen aan het plafond verschijnen en hij 'n reuzengrote vleermuis lijkt, die zich, nu
het nacht is, uit z'n slaap heeft omgekeerd
bijna alle stoelen heeft hij al gehad, en er langer of korter in proberen te zitten, maar
in geen enkele houdt hij het uit: als hij goed en wel zit, wil hij gemakkelijker zitten
zodat hij niet meer voelt dat hij zit, maar bij de een is de zitting te hoog, bij de ander
te laag, te zacht of te hard, en geen enkele armleuning is voor 'n natuurlijke houding
gemaakt, en vooral zijn hoofd: alle leuningen houden bij de nek op, zodat hij z'n
hoofd stijf rechtop moet houden en hoe meer hij zich ervan bewust wordt, des te
vermoeiender wordt dat, alsof het topzwaar is, 'n zware kei die er elk ogenblik af
kan rollen,
zit hij even gemakkelijk en merkt hij dat hij gemakkelijk zit, onvermijdelijk dat
hij anders wil gaan zitten, en daar is deze stoel weer niet
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op gebouwd, alleen 'n modepop zou het erin uithouden: in één houding versteend,
de penseur die eeuwig op z'n gemak achterover geleund ligt/zit. Voor 'n tijdje is het
nog 't gemakkelijkst om achterstevoren op 'n keukenstoel te zitten, de spijlleuning
tussen de gespreide benen, en zo 'n cigaret te roken, maar
knopen tikken tegen het traliehekje voor z'n buik, en de smalle bovenkant van de
leuning drukt pijnlijk in z'n ellebogen en de strakgespannen broek schuurt over het
schrale kruis,,
en nog is ze niet terug
Hij heeft z'n jas over 'n stoel gehangen, hij kan toch nergens zitten
Hij is achter 'n gordijn gaan staan, zodat er alleen nog maar 'n manshoge bobbel
te zien is
(als ze nu binnenkwam zou ze hem nergens vinden, en denken dat hij uit ongeduld
al weggegaan is, maar z'n overjas heeft laten liggen)
en hij kijkt door 't raam: aan de buitenkant zit er gaas voor gespannen, zoals ook
voor de ramen van de school aan de andere kant van de speelplaats - er zouden anders
dagelijks ruiten sneuvelen bij het voetballen.
De plaats is nu leeg. De stenen schitteren onder het maanlicht, alsof er duizenden
glassplinters gestrooid zijn, misschien dat er ergens alle ruiten vergruizeld zijn, en
hier de jongens op blote voeten...
Het is even stil als smiddags, wanneer de lessen aan de gang zijn.
Rechts, onder het afdak, ziet hij in het donker de urinoirs, telkens één pisbak tussen
twee schotjes, links van de rij de lage voor de kleinen, rechts voor de groten.
De poort is nog steeds op slot, er is niemand gekomen.
Weer vanachter het gordijn vandaan, staat hij
(waar overdag de gymleraar staat te schreeuwen, de jongens rondjes laat lopen...
als ze moe zijn nog harder, op de maat van de tamboerijn)
en schijnt ergens over na te denken. Wil, om tenminste iets in z'n handen te hebben,
weer 'n sigaret opsteken, maar dan voelt hij hoe rauw z'n keel al is en proeft de
galsmaak, en stopt hem weer terug in het pakje - haalt 'n lucifer uit 'n doosje en terwijl
hij naar 'n bepaald punt, ergens op het doek voor in de zaal, staart, peutert hij er
gedachtenloos mee in z'n oor, draai de zwavelkop enige keren licht in de holte rond,
wordt afgeleid door het kraken op z'n trommelvlies, loopt naar de deur achterin
de hoek rechts en steekt ondertussen de lucifer met de andere kant tussen z'n tanden
en begint er op te kauwen,
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voordat hij bij de deur is, merkt hij echter (opeens) dat er vlakbij de deur achter de
palen van het basketbord nog een stoel staat, waar iets overheen ligt:
over 'n ijzeren tuinstoel hangt 'n jurk, paars met 'n witte rand. Als hij haar bij de
schouders voor z'n lijf omhoog houdt, ziet hij dat ze hem tot de enkels komt en dat
het 'n ouderwets model is (dat past in 'n negentiende-eeuwse salon, bij de tee en met
'n voile tot over de neus) hij ruikt er eens aan, 'n geur van 'n dozijn zulke jurken in
'n kist bewaard...
hij verslikt zich in 'n splintertje nat hout, de rest van de lucifer ligt breeduit elkaar
gekauwd op z'n tong,
hij gaat niet op de stoel zitten, en legt de jurk er weer precies zo op als ze eerst
lag,
maakt enige danspassen op de vloer, de armen houdt hij daarbij alsof hij iemand
dicht tegen zich aan drukt; het gaat echter stroef op deze vloer,
gaat naar 'n wandrek: maakt de haken bij de muur los, trekt de pinnen uit de vloer,
en schuift liet gevaarte uit - het is net 'n groot droogrek, de zijkanten zijn verdeeld
in vierkanten ramen. Zo trekt hij alle rekken uit, als 'n houten kooi om zich heen,
klimt dan bij het eerste ladderwerk omhoog, zegt: hup, daar gaan we dan,...
apekooi: je moet in beweging blijven en het gaat er om de anderen af te tikken,
maar je mag de grond niet raken,
er is niemand die hij achterna kan zitten, en om zichzelf..., op z'n eentje werkt hij
de hele reeks af; hij zweet wel erg, want het is lang geleden dat hij iets dergelijks
gedaan heeft: tussen alle ramen door, met z'n lange lijf in drie gaten tegelijk
gekronkeld, zonder er een over te slaan; z'n handen gloeien aan de binnenkant, door
al het keren en draaien... verhit en hijgend schuift hij de geraamtes weer in elkaar en
leunt tegen de muur, om weer op adem te komen
want in plaats van lucht zit er
'n zwarte golf in z'n borst vast, die langzaam omhoog trekt
hij probeert er toch
nog adem langs te krijgen, maar trekt alleen het zwart nog verder omhoog, z'n mond
open
vindt hij zich op de grond terug, moet om zich heen kijken om te weten waar hij is...
vindt 'n eindje verder z'n bril terug - z'n hoofd voelt klam aan, het zweet drupt hem
in de ogen, verglaast alles... de bloedslag komt langzaamaan weer sneller op gang,,
glimlachend, krabbelt hij overeind
vindt niets veranderd.
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Loopt naar het midden van de raamkant (tegenover de plaats van de gymleraar), waar
hij de stofkap van het televisietoestel afhaalt. Drukt 'n toets in. Na wat vaag geruis
komt er, als het apparaat warm gelopen is, 'n stem door, 'n vrouwenstem........... het
stuk speelt in het Rusland van de vorige eeuw, ergens in een landhuis.... uit de
bliksemende lijnen en stippels is de bovenkant van de omroepster te voorschijn
gekomen: ze houdt de handen gevouwen voor haar borst, bij het begin van 'n nieuwe
zin, steekt ze de vingers weer op 'n andere manier in elkaar.... als de mond praat is
er een groot gat in het gezicht; 'n hoofd dat in 't midden smaller is; ze heeft het zwarte
haar hoog opgestoken, met 'n schitterende speld voorin, alsof er daar nog een oog
verscholen is; doordat de ogen zwaar opgemaakt zijn, lijken ze nog verder uit elkaar
te staan, alsof ze gemaakt zijn om naar twee kanten tegelijk te kunnen kijken, als ze
praat vergeet ze te blijven glimlachen, zoals het toch hoort........... speelt de tuinman....
onder de pauze ziet u het ballet: de onbekende uit de Seine, van........... nu het
toneelstuk: IK WAS ALLEEN IN HET PARADIJS, ---------- storingen, bliksemschitsen
en geratel achter het glas (hij krabt zich zenuwachtig op de rug, over z'n achterwerk)...
de stem: wij vragen u excuses voor de storingen, die ons verhinderden... geraas
overstemt de rest van haar woorden.......... ze wordt niet van het scherm weggehaald,
(de kamera rijdt 'n stuk achteruit) ze is nu gaan staan, is bezig 'n jas aan te trekken,
'n astrakanjas, en zegt (tegen hem), op 'n andere toon en gejaagd: Meindert.... ik ben
er nog niet..... er is iets tussen gekomen, maar wacht op mij.... wil je dat doen,
Meindert?.... Hij is achteruit gelopen en staat nu in het midden van de zaal, en
antwoordt in de richting van het blauwe glas: nou, 't heeft anders al lang genoeg
geduurd..... ik zou zo zeggen.....
blijkbaar verstaat ze hem niet, en herhaalt nog eens, op een bijna angstige toon:
Meindert, Meindert.... wacht je nog.... ik ben er nog niet, ik kan nog niet... maar ik
kom, beslist......
ze praat nog verder, heeft ondertussen haar jas aan, maar het
beeld verdwijnt, het geluid valt weg, en er zijn nog alleen maar stippen te zien, die
nu eens hier dan weer daar oplichten, als op 'n radarscherm, nee
het zijn net sterren, die als kleine insekten door elkaar krioelen, maar waar het om
gaat, dat is de lichtstreep die met kleine schokjes van de linker benedenhoek op het
scherm naar het midden kruipt,
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(in mij) ik kan het precies volgen, als ik tenminste mijn hoofd kan bewegen, om
langs het apparaat te kijken, dat boven m'n borstkas gereden is en op enkele
centimeters van m'n huid is afgesteld, zodat ik nog net kan ademhalen. Daarachter
zijn ze bezig: in lichtblauwe schorten en gummi-handschoenen tot de ellebogen; ook
al lig ik hier helemaal bloot op tafel, toch heb ik het bloedheet, ook de assistent, die
voortdurend m'n pols moet blijven voelen, zweet. Eerst hebben ze doeken op m'n
buik gelegd, van die grijze doeken, net legerhanddoeken, die natgemaakt waren, dat
was 'n raar gevoel... 't is ook vreemd, dat er achter die kast boven me nog 'n onderdeel
is van mij, waar zij mee bezig zijn, het lijkt zo ver weg dat ik zelfs geen erektie krijg,
terwijl ik toch al die acht of tien handen die richting uit zie gaan.... er is 'n snee
gemaakt in m'n rechterlies.... ik voelde 't warme bloed tussen m'n benen door lopen,
ik moest lachen, zo kietelde dat..... het was even, alsof ze bij 'n gekruisigde, want zo
lig ik met m'n armen uitgespreid, te laag 'n wonde maakten, die eigenlijk in m'n zij
had moeten komen.... 't gaat ook om het hart: 'n dunne kateterbuis schuift langzaam
in mijn aderen omhoog, tot ze in mijn linkerzij zijn... ik kan het op het scherm zien:
'n slang die steeds langer wordt, midden tussen al die lichtpuntjes, ik voel hem verder
glijden, het ontneemt me al m'n lucht, die melkweg (de zwarte draad komt omhoog,
verdikt zich daar, verzadigt zich aan m'n bloed) ik moet omhoog kijken, de handen
die al die tijd m'n hoofd hebben vastgehouden, die ik niet meer voelde als 'n
koptelefoon, stoppen nu 'n rubber schijf in m'n mond, die me adem terug geeft.......
ik kijk vanonder tegen haar gezicht, omgekeerd.... ze heeft 'n wit gaasje voor haar
mond, en 'n kapje op haar blonde haar, ze heeft alleen maar de bovenste helft van 'n
gezicht en ik zie alleen haar ogen, die lachen, geloof ik: de donkere wenkbrauwen
eronder gaan tenminste omlaag, de ooghoeken vernauwen zich schuin omhoog.... ze
pompt lucht voor mij...... zegt wat, maar ik kan het niet verstaan omdat ze haar handen
weer tegen m'n oren gedrukt houdt..... ik wil wat terug zeggen (harte-diefje) maar
beweeg alleen m'n lippen over het rubber mondstuk...... heeft ze me 'n speen gegeven,
'n namaakmond.......... ik lijk wel 'n ruimtevaarder, met 'n koptelefoon en
zuurstofmasker, ik hoor niet meer bij de aarde..... maar zij wel, zij hoort bij m'n ogen,
oren en mond, die ander hoort bij m'n pols, m'n aarzelende bloedslag, en die
gummi-handschoenen horen bij mijn wederhelft achter de kijkkast, bij het
opengesneden naakt.... ze spuiten 'n gloeiend hete vloeistof door de buis.... ik brand
van binnen, ze wijzen naar het scherm... waar
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nu 'n witte kronkel in het midden ligt
rechts zit hij, ik kan me niet herinneren, dat hij z'n naam genoemd heeft, hij zegt
ook geen woord.... wat me opvalt is dat z'n haar zo blond is, bijna wit, alsof het
geblondeerd is.... ik praat wel verder met haar, maar hij zit er met zijn zwijgen tussen,
hij kijkt ons niet eens aan, maar ik weet dat hem geen woord ontgaat van alles wat
wij zeggen, (zelfs van wat we zouden willen zeggen), en zij denkt weer dat ik niet
naar haar luister, ze voelt zich daarom beledigd, zit met haar lege glas te draaien,
beduimelt het, laat het beslaan door haar adem.... en ik roer met 'n lucifer in de asbak...
het is druk om ons heen.... halverwege 'n zin houd ik plotseling op, omdat ik niet
meer verder kan..... vanwege die vochtige lippen van hem, die ingevallen wangen,
en dat haar.... en ik ben vergeten wat ik eigenlijk wilde zeggen.... omdat ook mijn
glas leeg is, en ik niets in m'n handen heb, en ik al meer mensen naar ons zie kijken,
omdat we zo ijzig stil naar elkaar toe gebogen zitten, moet ik hem weer
aanspreken.............
Hij weet dat ze over hem heen gebogen staat, maar hij blijft naar het ene punt
staren, waar hij al 'n half uur naar kijkt, maar niet ziet, omdat het er niet is (ergens
achter hem ligt), en ook als ze haar gezicht bijna tegen het zijne drukt, en hees
schreeuwt, geluid over hem heen sproeit
blijft dat punt - hij kijkt door haar heen, wil dat ze verdwijnt, maar kan het niet
zeggen, z'n kaken blijven als vastgelijmd verbeten op elkaar geklemd, z'n tong roert
wel in die lauwe holte rond, maar zit opgesloten (als 'n sprinkhaan in 'n jampot), hij
hoort wel wat ze zegt, hij weet precies wat er om hem heen gebeurt hoe de kamer er
uitziet.... maar het is onbeweeglijk geworden, niets kan meer van plaats veranderen,
omdat het vastgeplakt zit,
de kamer is groter geworden, de muren vliesdun ('n windei) waar buiten niets meer
is, zo is de ruimte uitgebreid
in hem, alsof z'n hoofd eenmaal open geweest is, misschien dat de oren er uit zijn
geweest, helemaal open, en alles dat tot fijn stof was vergaan, verstoven is....
leeggeblazen, als 'n paardebloem,
en door ('n mond in) zijn achterhoofd is er lucht ingekomen, zodat er nu 'n
luchtledig is.......... hij zweeft in een ruimte (zonder krakende koptelefoon en
verstikkend mondstuk),
in 'n week heeft hij niets gegeten, hij had het niet meer nodig, omdat
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alles in hem stil stond, en het vretende zwart tot witte as geworden is (en de slang
afgebroken is, niet meer door zijn aders getrokken wordt zodat er op de beeldbuis
nog alleen maar sterretjes te zien zijn)
zonder te kijken, weet hij dat ergens boven z'n hoofd tegen het schuine dak geprikt,
te lezen staat: S T E R N E L Ü G E N N I C H T
ze slaat hem in z'n gezicht
(hij voelt het niet)
ze gilt, hij zou weg willen gaan, verdrinken, het geluid en het
beeld weg willen draaien, maar hij kan het niet, omdat het buiten hem om gaat, en
omdat ook hij vastligt, omdat die gedachten heel traag gaan - vertraagde opname,,
alsof hij in 'n snelle auto zit: hoe sneller het gaat hoe langzamer hij
in het midden van de wijzers
stilstaat
'n opgebrande askegel, ze had 'n sigaret opgestoken, maar heeft die niet meer
aangeraakt, omdat ze niet door die glazen sfeer, die hem omringt, heen kan dringen,
die niet kan doorbreken,
en daarom weggerend is
hij: 'n dunne laag, waar alles doorheengaat - alleen
nog maar poriën en lucht,
adem
André loopt door 'n gang, 'n brede..... nee, geen gang,
Op de vloer ligt wel linoleum, en rechts en links zijn wel kamerdeuren, maar het
is veel breder, en er staan lantaarnpalen:
Hij loopt door 'n brede straat: hij heeft 'n witte regenjas aan, er zitten zwarte vegen
op z'n rug; het witte haar hangt in natte slierten over z'n voorhoofd, er sijpelt water
uit, toch regent het niet meer; hij heeft ook z'n bril niet op (misschien heeft hij hem
in z'n zak gestoken, omdat hij er toch niets meer door kan zien). Er hangt 'n
blauwachtig licht om de straatlampen, de kleur van spiritus. De gummizolen maken
piepende geluiden. Er is verder niemand op straat - toch is het 'n huis, dat is zeker.
De deuren staan open, en overal kan hij ongestoord binnenkijken; elke keer als hij
voor 'n raam stil blijft staan, zuigt hij z'n wangen nog verder naar binnen, zodat de
schaduwen er dan aan weerskanten 'n grote donkere vlek op maken. Iedereen is thuis,
zo te zien, ze zitten rustig om de tafel, of in de voorkamer, zoals op 'n gewone
doordeweekse avond, maar ze schijnen hem niet te zien (zou de storing al verholpen
zijn, en......)
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dan loopt hij met besliste stap verder, hij weet precies waar hij heen moet, hoeft ook
geen straatnamen te zoeken, of aan iemand de weg te vragen,,
hij heeft het blijkbaar koud, dat hij z'n armen kruiselings over de borst geslagen
heeft met de handen onder z'n oksels gestoken; de jasmouwen fladderen leeg langs
z'n lijf - het is zo moeilijk op z'n horloge te kijken, omdat hij ook nog de knopen
heeft dichtgedaan; met wat frunniken weet hij z'n pols boven uit de kraag te steken,
merkt dat hij juist vandaag 't horloge aan z'n rechterarm gedaan heeft... gaat op 'n
draf, als hij onder 'n lantaarn gezien heeft hoe laat het al is,
zo laat is het al,
hij komt in een smalle straat. Nu moet hij z'n jas wel uitdoen, want de poort blijkt
op slot te zijn; hij probeert ze nog met rukken open te trekken, maar schrikt van het
gekletter, en klimt dan maar over het hek; z'n jas hangt hij met de lus aan een van de
punten, die er boven op steken,
(hij klimt tussen de zwarte spijlen door, liever dan over de speerpunten te moeten
- stel dat hij er met z'n achterwerk opgespiest zou raken,, op de tegels ligt nog een
traliehek, maar in dat schaduwwerk kan hij rustig rondspringen, de andere jongen in
't zwart achterna, hij zoekt dat uitgerekte hoofd te raken, moet daarvoor zo tegen het
licht indraaien, dat hij er onverwachts met z'n hak op kan trappen, zodat het bloed
eruit spat.... weer ontspringt die gladjanus de dans, altijd negert die hem... hij houdt
ermee op, hij wil ook niet opvallen, als er nou net iemand langs de school zou komen,
eindelijk is het hem gelukt bij de jongens te horen, die voor het papierhok mogen
zorgen - twee keer in de week tussen de middag, kan er oudpapier gebracht worden,
en dan moeten zij het wegen en in het hok opstapelen; zo heeft hij eindelijk de sleutel
in handen gekregen.
Hij moet eerst over het houten schot klimmen en komt al meteen tot z'n knieën in
het scheurpapier te staan (twee cent de kilo), hij sluit de deur achter zich: In het
pikdonker moet hij nog z'n zaklantaarn opzoeken en kan dan pas rondkijken; hij heeft
nu het rijk alleen, waar hij al die tijd naar heeft uitgekeken. Hij gaat in 'n hoek zitten,
met alleen het bovenlijf nog boven de... dekens lijken het wel. Het papier ritselt; bij
elke beweging lijken er 'n dozijn muizen weg te schieten, kleine rikketikkende
motortjes met 'n zijig velletje eromheen. Het liefst zou hij in 't donker lezen, maar
hij moet met z'n lantaarn bijlichten om eindelijk al die aanlokkelijke bladen open te
kunnen slaan, koortsachtig naar nog andere te
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zoeken, met de lippen langs de glanzende fotoos te strijken, met rooie oren, blazend
bij de gedachte dat iemand hem hier bezig zou zien, wie dan ook,,
hij kan er geen genoeg van krijgen, alleen al te lezen dat er op de weg naar het
vliegveld, Hij de auto laat stoppen en Haar in zijn armen neemt en kust, en liefste
zegt, het lijkt hem iets ongeoorloofds, zonde dat ze elkaar aanraken,
tenslotte beginnen er zwarte vlekken voor z'n ogen te dansen, kan hij geen regel
meer uitlezen, en duikt hij nog verder onder de bladeren, legt geïllustreerde bladen
over z'n borst, alsof hij zich in die witte bladerhoop wil begraven,
het lijkt dat er binnen in de hoop 'n lichtbron is, alsof het daar al brandt, als hij de
lantaarn bij z'n buik houdt onder het papier; nog dieper wil hij wegzakken, zo dat
het helemaal donker wordt boven hem, hij draait en wroet zich zo omlaag, dat er ook
over z'n gezicht vellen papier komen te liggen,
en ligt dan stil te luisteren naar het ritselen om hem heen, dat nooit op schijnt te
houden...)
gaat met grote passen over de voorplaats voorbij de hoofdingang van de school,
onder de loods door, naar het gebouw aan de andere kant van de speelplaats. Hij
vindt meteen de goede sleutel. Door de hal naar de (toneel/ gymnastiek-) zaal:
het is er stikdonker, de kaarsen zijn uitgegaan; op de tast - eerst schaaft hij nog
z'n vingerknokkels aan de ruwe muur, bromt wat binnensmonds - vindt hij de
lichtschakelaar... zoemend flikkeren de neonlampen aan
zichtbaar tot zijn teleurstelling, bemerkt hij dat er (nog) niemand is, loopt
besluiteloos wat tussen de stoelen door. Drukt de sigaret, die hij met drie trekken
halfopgerookt heeft in 'n asbak uit, en likt de as van z'n vinger; de asbakken liggen
vol peuken - hij onderzoekt zelfs een asbak om te zien of er geen sigaretten zijn met
rood aan het uiteinde.
Met z'n knokkels slaat hij tegen het houten tafelblad, uit de kleine ronde gaatjes
stuift zaagmeel, hij drukt z'n oor tegen het hout om te horen of er misschien
doodskloppertjes in zitten, als hij die tenminste zon kùnnen horen.
Het is zo niet te zien of iemand de jurk, die nog steeds over de stoel hangt, heeft
aangeraakt - hij neemt haar op, houdt haar voor z'n lijf, wil de jurk over z'n hoofd
trekken, maar ergens blijft hij haken en droogt er dan maar z'n haren mee. Het
verfrommelt erg. Hij steekt er van boven z'n armen in en maakt er 'n kronkelend lijf
van, 'n slangenmens, doet
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enige danspassen 1, 2 - 1, 2, 3 - 1, 2.... legt de jurk weer over de stoelleuning, schuift
het visnet dat achter de basket hangt, opzij en zoekt daar tussen de
gymnastiektoestellen:
hij gooit 'n zandzakje naar buiten, rolt 'n ijzeren kogel tegen de stoel aan, wat 'n
hel geluid maakt, en sleept tenslotte 'n bok de zaal in. Op een open plek, ergens in
het midden van de zaal, zet hij die neer, klapt vervolgens 'n paar keer op het leer, en
draait hem dan om, met de poten in de lucht gesperd. De kogel legt hij in de open
onderkant. De jurk spant hij breeduit over de poten, let er niet op of er wat scheurt,
en als ze er als gegoten overheen zit, laat hij er de zandzak in glijden - ze krijgt zo
'n uitpuilende buik. Met 'n stok probeert hij haar nog de hoogte in te krijgen, maar
dat zakt telkens in elkaar. Dan moet ze het maar zonder bovenlijf doen.
Op de tuinstoel, die ooit eens witgelakt moet zijn maar waar de oorspronkelijke
kleur van rode menie doorheenkomt, wil hij het werkstuk gaan zitten bekijken, hij
hurkt al naar achteren tot op 'n decimeter van de zitting, maar komt als gestoken weer
overeind. Neemt van daaraf 'n aanloop, wil met 'n spreidstand over de aangeklede
bok springen,
maar blijft met 'n been aan een van de poten haken - ze staan te breed uit - en met
'n smak tuimelt hij er overheen en haalt met z'n schoen de jurk over heel de lengte
open,
met 'n stuk van de franje in z'n hand, krabbelt hij overeind, vloekt,
voelt verbeten aan z'n enkel die bloedt; met 'n straaltje loopt het in z'n sok,
met één haal, met één scheur is zijn stemming omgeslagen (alsof opeens z'n gezicht
is opengehaald), hij zoekt iets voor z'n lege handen
(gaat op het televisietoestel af)
gaat op het akwarium af, dat daarvoor in de plaats staat - in het midden aan de
raamkant,
klopt tegen het raam: platte maanvissen schieten van de ruit weg, blazen zich van
schrik op,
hij loopt naar de bok terug, neemt de kogel op, weegt hem op z'n hand, mikt,
en gooit hem midden in de bak, met 'n knal barst het glas, springt het water er met
'n golf boven uit Meindert loopt naar het toneel toe,
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De dood van mijn broer
Naar aanleiding van: W.A. Wilmink - Raadselachtigheid en
onvolledigheid in enkele gedichten van Hendrik de Vries.
J.J. Wesselo
Behalve dat Wilmink in zijn artikel over ‘Mijn Broer’ van Hendrik de Vries (Merlyn
3/3, blz. 243) meer belooft dan hij doet (hij zal drie gedichten bespreken, maar
bespreekt er slechts een, ten dele, en citeert twee andere als curiosum, of hoogstens
als adstructie), is er een zeer principieel bezwaar tegen zijn stuk: hij trekt de meest
gevaarlijke conclusie die naar aanleiding van een gedicht maar mogelijk is, zonder
aan de voorwaarden die aan een dergelijke conclusie verbonden zijn te voldoen.
Tot die conclusie - we begrijpen een gedeelte van het gedicht (het antwoord) niet,
want ook de ik uit het gedicht begrijpt het niet - mag men slechts overgaan wanneer
a) het gehele gedicht nauwkeurig geanalyseerd is, b) geen redelijke interpretatie
mogelijk blijkt, en c) steekhoudende argumenten voor de door de dichter opzettelijk
in het leven geroepen ‘onbegrijpelijkheid van het gedicht’ aangevoerd worden.
Het stuk van Wilmink voldoet aan geen van deze voorwaarden. Ik zal dit nader
trachten aan te tonen.
a. Het gehele gedicht moet nauwkeurig geanalyseerd worden.
Het is onaanvaardbaar van de laatste vier regels van een gedicht van zestien regels
te verklaren dat ze niet te interpreteren zijn, zonder precies na te gaan of de eerste
twaalf misschien nuttige gegevens voor een eventuele interpretatie bevatten. Alleen
een beetje ‘erop los fantaseren’ is niet voldoende.
Voor Wilmink is het bespreken van de eerste twaalf regels overbodig: ‘Alles is
duidelijk in dit gedicht, behalve wat de broer zegt.’ (blz. 244). Dit is vreemd. Wanneer
het gedicht niet geheel zin-loos is, moet er samenhang bestaan tussen de eerste twaalf
en de laatste vier regels. En zou er uit die ‘duidelijke’ eerste twaalf regels geen enkel
gegeven te halen
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zijn, dat kan bijdragen tot de oplossing van de laatste vier?
En ìs het allemaal wel zo duidelijk? Kan Wilmink mij precies vertellen wat bedoeld
wordt met ‘waar geen mensch van weet’? waarom er staat ‘ik begrijp het slecht’?
wat ‘woestenij’ betekent? etc. Misschien kan hij het, is het hem inderdaad duidelijk
- maar waarom wendt hij zijn kennis dan niet aan om een interpretatie mogelijk te
maken, en trekt hij zonder die kennis te gebruiken zijn gewraakte conclusie?
b. Er blijkt geen redelijke interpretatie mogelijk.
Ik dacht echter van wel. En ook al zullen er misschien andere interpretaties mogelijk
zijn, die afwijken van de mijne - in ieder geval moet een poging gedaan worden om
met gebruikmaking van alle gegevens een interpretatie op te bouwen, en moet men
niet begìnnen met de meest onwaarschijnlijke, zij het theoretisch mogelijke oplossing.
Een van de eerste dingen die in dit gedicht opvallen is dat het zich in twee werelden
afspeelt: die van de droom en die van de realiteit (‘droom’ kan men eventueel
vervangen door ‘verbeelding’, ‘visioen’, of wat dan ook, mits men doelt op
onwerkelijkheid). Het is niet meteen duidelijk welke delen van het gedicht zich in
de werkelijkheid en welke zich in de onwerkelijkheid afspelen. Op het eerste gezicht
zou men zeggen dat de regels 1, 2, 5, 6, 7 en 8 een reëel gebeuren in het verleden
beschrijven (hoe beklemmend, ‘onwerkelijk’ als men wil, dit gebeuren dan ook
aandoet), de regels 3, 4 en 9 t.e.m. 16 de irrealiteit. Hierbij moet dan aangetekend
worden dat de laatste vier regels weer duidelijk betrekking hebben op het reële
gedeelte.
Het is echter verleidelijk de zaak om te keren, dus: regel 1 en 2 beschrijven de
irrealiteit, 3 en 4 de realiteit, de hele tweede strofe de irrealiteit en 9 t.e.m. 16 de
realiteit. In dat geval wordt het verhaal over het einde van de broer door de ik
gedroomd. Vooral de spookachtige sfeer van de tweede strofe stuurt ons in die
richting. Er zijn echter voldoende gegevens om deze opvatting te weerleggen. Ten
eerste doen de eerste twee regels aan als een normale mededeling, en leest men dus
regel 3 en 4 als onwerkelijkheid. Had de dichter regel 1 en 2 als onwerkelijkheid
gelezen willen hebben, dan zou hij dit waarschijnlijk duidelijker aangegeven hebben.
Ten tweede is ‘Uw hart sloeg naast mij’ eigenlijk alleen maar logisch in een
droomsituatie. Maar vooral: als de eerste twee regels en de tweede strofe een
droomsituatie beschrijven, dan zou de ik, bij het ontwaken, aan zijn broer die naast
hem ligt een vraag stellen over wat hij zojuist in zijn droom heeft meegemaakt, en
daar nog
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een antwoord op krijgen ook! Dit is natuurlijk uitgesloten.
Wanneer we dus aannemen dat regel 1 en 2 een reële mededeling doen (de
afwisseling onwerkelijkheid-werkelijkheid in de rest van het gedicht is dan logisch),
wordt het tijd op de details in te gaan. De vraag naar de leeftijd van de ik en zijn
broer, die men zich nog zou kunnen stellen, is niet zo belangrijk. Het zijn
waarschijnlijk twee kleine jongens (ook Wilmink suggereert dit, zij het via
extratekstuele gegevens): ‘Vaak ligt gij naast mij’, ‘Wij sliepen deze nacht weer
saam’ en ‘Iets bangs vervolgde ons beiden’ wijzen althans méer in de richting van
kleine jongens dan van volwassenen. En of de ik nu, als volwassene, droomt dat hij
weer klein is en zijn (gestorven) broertje naast hem ligt, of, als kleine jongen, droomt
dat zijn (onlangs gestorven) broertje naast hem ligt, doet niet ter zake. In de situatie
van dit gedicht zijn het twee kleine jongens.
‘Waar geen mensch van weet’. Niemand kent de aard van het einde van de broer.
Ook de ik niet? Volgens Wilmink niet: ‘we weten dat “waar geen mensch van weet”
ook de ik betreft’ (247). Hoe dan? ‘de vraag naar het einde van de broer wordt steeds
weer gesteld’ (247). Maar ìs de vraag ‘waarheen gij gingt’ wel een vraag die ‘naar
het einde vraagt’? Dit hoeft beslist niet: als de ik als enige de aard van het sterven
kent, zou de vraag ‘waarheen gij gingt’ kunnen impliceren ‘ná uw dood’. In ieder
geval kent de ik bij benadering de plaats waar zijn broer stierf (het gras dat met iepen
omkringd ligt). Zijn vraag ‘waarheen gij gingt’ wordt dan gesteld om te weten te
komen waarheen zijn broer gaan wìlde. Hierop sluit diens antwoord echter niet aan.
De ik bedoelt dus met zijn vraag niet: waarheen gij gaan wilde - ook niet: waarheen
gij ging om te sterven (dat weet hij) - maar wel: waarheen gij ging na uw dood
(verderop zal dit trouwens duidelijker worden). De regels 3 en 4 zijn niet moeilijk
te interpreteren. De ik deelt mee dat hij vaak droomt (‘vaag’) dat zijn broer naast
hem ligt, dat hij dit slecht begrijpt (zijn broer is immers dood), dat hij naar hem tast
en schrikt (uiteraard, bij het ontwaken en tasten blijkt er geen broer te zijn).
De tweede strofe beschrijft de voorgeschiedenis van de dood van de broer.
Problematisch is de verwisseling van de persoonlijke voornaamwoorden: ‘liept gij
langs’ en ‘iets bangs vervolgde ons beiden’. De enige oplossing hiervoor is m.i. dat
de ik àchter zijn broer langs de iepenweg loopt. Zij worden achtervolgd door ‘iets
bangs’ (het enige in dit gedicht overigens waar niets zinnigs over gezegd kan worden),
de ik probeert zijn broer, die voor hem loopt, nog te overreden terug te keren, of
althans niet alleen te gaan. Dit wordt bevestigd door ‘Toch woudt gij alleen gaan’.
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Wat is de woestenij? Een woestenij is een onbebouwde, woeste, verlaten en moeilijk
begaanbare streek. Gegeven zijn in dit gedicht een weg met iepen (in ieder geval een
door mensen aangelegd, begaanbaar stuk grond), met naast, of aan het einde van die
weg een woestenij, waar gras bij of op groeit. Het landschap is hiermee bepaald, het
kan niets anders meer zijn dan een moeras of een drassig, eventueel ondergelopen
stuk grasland (dat dan bevroren moet zijn, anders is het nauwelijks een woestenij te
noemen; ik kom hier nog op terug). Andere ‘grassige’ woestenijen komen bij een
iepenweg niet voor.
Voor wat betreft de laatste strofe heb ik er al op gewezen dat ‘Uw hart sloeg naast
mij’ de droomsituatie bevestigt.
Van ‘vroeg, waarheen gij gingt’ hebben we gezien dat hier gevraagd wordt
waarheen de broer ging na zijn dood.
Het onpersoonlijke van ‘Het antwoord’ en ‘om zich in te verdiepen’ wordt ook
door Wilmink genoemd. Eerst zegt hij (247): ‘de communicatie (...) tussen de broer
en de ik raakt versperd’. Iets verder: ‘Dat de broer en de ik van elkaar verwijderd
raken, wordt bevestigd door ‘Het antwoord’ (in plaats van ‘Uw antwoord’) en door
‘om zich in te verdiepen’ (in plaats van ‘om U in te verdiepen’). Dit laatste is waar
(hoewel ik eraan toe zou willen voegen: juist de droomsituatie wordt erdoor
bevestigd), maar het is géen argument door Wilminks conclusie dat de communicatie
tussen de ik en de broer versperd raakt. Van elkaar verwijderd raken hoeft immers
geen verspèrring van de communicatie te impliceren.
In het antwoord dat de broer geeft is alleen ‘weder dicht omkringd’ problematisch.
De iepen moeten dezelfde zijn als die uit regel 5. Daar is sprake van een weg met
iepen. Hieruit volgt, nu even afgezien van de vergezochte mogelijkheid van
verplaatsing van de iepen, dat die iepenweg in een vrij sterke kromming om het gras
loopt (waarmee de woestenij meteen langs, en niet aan het einde van de iepenweg
komt te liggen). Men kan dan rustig van ‘omkringd’ spreken, want loopt men langs
zo'n weg en beziet men, over het landschap heen, de bocht, die zich tot de
gezichtseinder voortzet, dan geeft die bocht inderdaad de indruk deel van een
reusachtige cirkel te zijn.
Een kromme weg dus. Maar wat betekent dan ‘dicht’? Wilmink wijst er terecht
op dat ‘dicht’ niet bij ‘'t Gras’ kan horen, alleen maar bij ‘omkringd’. Natuurlijk.
Maar ‘dicht’ wil dan níet zeggen dat de iepencirkel om het gras zo klein is (dat zou
niet kloppen met de kromme weg), maar, heel gewoon, dat de iepenkring
dichtbegróeid is. Deze ‘vertaling’ speelt
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ons tegelijk de normaalste, minst gezochte interpretatie van ‘weder’ in de hand:
alweer.
We hebben nu zo nuchter mogelijk gewone woorden een gewone vertaling gegeven,
maar met verstrekkende gevolgen voor de interpretatie: als het gras ‘alweer met
dichte iepen omkringd ligt’, wil dat zeggen dat het bij de dood van de broer níet zo
was. Het was toen dus winter. De woestenij (moeras, ondergeopen weiland) was
bevroren. De broer heeft zich, zonder zich iets van de ik aan te trekken (‘Toch woudt
gij alleen gaan’) op het ijs gewaagd, is erdoor gezakt en verdronken. Hoe logisch is
nu ‘waar geen mensch van weet’ geworden (is er een voor de levenden onzichtbaarder,
onbekender sterven dan de verdrinkingsdood? En bovendien: de arme jongen is
waarschijnlijk niet eens gevonden!); wat krijgt ‘waarheen gij gingt’ (ik zei het al: na
uw dood) een huiveringwekkende kracht, evenals ‘verdiepen’...; en hoe duidelijk
wordt het antwoord van de broer: het is te vreselijk om na te gaan wat er met mij
gebeurde. Want het is zomer, ik ben dus al een half jaar geleden verdronken, het is
niet meer na te gaan wat er van mij geworden is.
We hebben nu een sluitende interpretatie, hoewel ik, nogmaals, graag toegeef dat
andere mogelijkheden niet uitgesloten zijn. Ook de conclusie waartoe Wilmink komt
wil ik niet a priori verwerpen. Daar was het mij ook niet om te doen. Wel moeten er
voor zo'n conclusie (voor iedere conclusie) steekhoudende argumenten aangevoerd
worden. Hiermee kom ik aan mijn derde bezwaar tegen Wilminks stuk: die
argumenten zijn er niet.
c. Wilmink begint met te stellen dat alles in het gedicht duidelijk is, behalve het
antwoord van de broer. Vervolgens citeert hij Ter Braak en Vestdijk, waar dezen
zich bezig houden met het antwoord. Daarna fantaseert hij erop los, zoals hij zelf
zegt, maar vindt, uiteraard zou ik zeggen, geen interpretatie. Hij doet er ook geen
moeite voor. Ook de geciteerde ‘Nocturne’ geeft geen informatie. Na deze fantasieën,
mijmeringen, vraagstellingen etc. komt het:
‘In het voorgaande ben ik ervan uitgegaan dat de ik de woorden van zijn broer
begrijpt, en dat zij hem de oplossing geven voor het raadsel van dat “einde, waar
geen mensch van weet”. Dat uitgangspunt is niet juist:’ (246), en Wilmink betoogt
dan dat de in ‘Mijn Broer’ beschreven ontmoeting er een is uit een onvoltooide reeks
identieke ontmoetingen, waarin dus ook de vraag van de ik en het antwoord van zijn
broer steeds hetzelfde zijn, en waarin de communicatie tussen die twee versperd
raakt.
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Waarom is de reeks ontmoetingen onvoltooid? Er is een reeks (‘Vaak ligt gij naast
mij’), maar waarom kan de in het gedicht beschreven ontmoeting niet de laatste zijn?
Geen mens kan bewijzen dat er nog meer zullen volgen. Waarom zijn die
ontmoetingen identiek? De vraag en het antwoord kunnen heel goed alleen maar
voorkomen in dit ene, in het gedicht beschreven ontmoetingsgeval. En waarom raakt
de communicatie verspèrd? Hierboven wees ik er al op dat de verwijdering (in de
droom), die bevestigd wordt door ‘Het antwoord’, ‘zich in te verdiepen’, en ook door
de afwijkende typografie in Het Getij, niet hetzelfde is als de versperring van de
communicatie.
Na dan zijn conclusie, zonder deugdelijke argumentatie, getrokken te hebben, gaat
Wilmink verder (247):
‘Het stadium van interpretatie waar Ter Braak en Vestdijk, en met hem
waarschijnlijk menige andere geïntrigeerde lezer, zijn gestrand, zijn wij voorbij, nu
we weten dat “waar geen mensch van weet” ook de ik betreft, en dat men daarom
het gedicht bevredigend kan verklaren zonder een oplossing te geven voor het raadsel
van dat einde, dat de broer heeft geleden.
Nu weten we dan eindelijk dat alles in het gedicht duidelijk is, behalve de woorden
van de broer: die zijn onbegrijpelijk. En daarmee zijn we terug waar iedereen al was,
hebben we een verklaring gevonden voor wat we van het begin af aan eigenlijk al
wisten.’ (cursivering van mij. J.J.W.).
Tenslotte citeert Wilmink dan nog een andere ‘Nocturne’, waarin alleen de dichter
(en niet degene die de ik daar ontmoet) de informatie achterhoudt.
Het geheel vind ik een schoolvoorbeeld van een methode van stukken schrijven
die overtuigend lijken (door bijv. te schrijven: het lijkt mij aanvaardbaar... - en een
eindje verder: we hebben gezien dat...), doch die geen ruggegraat bezitten en bij
nadere bestudering door de mand vallen; zeker niet de methode om gedichten als die
van Hendrik de Vries te benaderen.
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‘Mijn broer’ in de steigers
J.J. Oversteegen
Het was te verwachten dat Mijn broer, een van de mooiste en tegelijk raadselachtigste
gedichten uit onze litteratuur, eens op de snijtafel terecht zou komen, en niet minder
dat een eerste analyse verzet zou ontmoeten van andere lezers. Nadat Wilmink in
het vorige nummer van Merlyn een korte verhandeling over het gedicht publiceerde
(en, daar heeft Wesselo gelijk in, daar zonder voldoende argumenten een paar andere
verzen van De Vries bij te pas bracht), krijgt de koploper nu te horen dat hij in drassig
land heeft lopen soppen. Zijn opponent, wiens stuk hiervoor afgedrukt staat, schrijft
in de eerste plaats een kritiek op Wilminks analyse, en met die kritiek kan ik het
grotendeels eens zijn. Maar hij doet meer. Hij geeft een tegen-analyse. En die vind
ik precies zo weinig plausibel als Wilminks theorie. Volgens mij hebben beide heren
steigers rond Mijn broer opgetrokken die ons het uitzicht op het gedicht zelf benemen.
Vandaar dat ik als Dritte im Bunde mee kon doen. De gelegenheid is mij trouwens
welkom. Halverwege mijn drieluik over Analyse en oordeel neem ik graag de kans
waar, te verduidelijken wat ik onder een structurele analyse versta aan de hand van
twee stukken die dat evident niet zijn en nu net daardoor onvolledig zijn, of juist te
volledig omdat er meer gezegd wordt dan met de tekst in de hand waar te maken is.
In grote trekken kan men Wilmink verwijten dat hij teveel gegevens ongebruikt laat
en Wesselo dat hij meer leest dan er staat. Het is heel goed mogelijk om even intensief
als Wesselo de gegevens van het gedicht te benutten zonder tot ruimtevaart over te
gaan.
De essentiële fout van beide analysten is overigens niet zo verschillend als hun
resultaat. Zij worden alle twee namelijk zozeer geïntrigeerd door details, bepaalde
wendingen, ‘duisterheden’, dat zij het geheel uit het oog verliezen. Daardoor maken
zij de indruk in een zwembad te duiken waar geen water in staat. Het is immers
vreemd dat men bij de analyse
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van een gedicht dat zich voordoet als een gesprek, of op zijn minst als een ‘toespraak’,
zich niet vóór alles afvraagt: wie spreekt daar, en tot wie? Dat is de kernsituatie van
het gedicht, maar Wilmink noch Wesselo heeft er oog voor.
Er is een ik, die begint iets te zeggen tegen zijn broer. Wie die ik is, hoeft in een
gedicht niet gepreciseerd te worden, al kan dat wel. In ieder geval is onverkorte
identificatie met de schrijver principieel onjuist. Vandaar dat Wilminks opmerkingen
over een nog levende broer van Hendrik de Vries irrelevant zijn. De Vries had het
gedicht kunnen schrijven ook als hij helemaal nooit een broer gehad zou hebben.
De eerste twee woorden van het gedicht vormen de inzet van een ‘toespraak’ die
de ik houdt tot zijn broer. Tot hoe lang duurt deze? Er is geen enkele aanwijzing voor
dat zij eindigt voordat het gedicht uit is. Wel komt er een antwoord in het gedicht
voor, maar dat is een reactie op een vraag die expliciet meegedeeld wordt. Dus: de
kernsituatie van Mijn broer is: een monoloog van een ik, gericht tot zijn broer, over
iets dat zij samen meegemaakt hebben, en in dat verhaal komt een gesprek voor, een
gesprek met... de broer. Is dat niet wat vreemd? Een gedicht waarin van alles
meegedeeld wordt aan iemand die minstens zo goed als de ‘spreker’ weet wat er
gebeurd is! Met van die overbodige, uitdrukkelijke notities als Het antwoord was.
Natuurlijk kan men zeggen dat zoiets keurig past in onze poëtische conventies.
Men kan een gezwinde grijsaard toespreken evengoed als zachte maîtressen, zonder
dat het meegedeelde overbodig genoemd mag worden omdat de toegesprokenen alles
allang zouden weten. Maar Hooft en Engelman - de voorbeelden zijn natuurlijk
willekeurig - delen toch wel iets namens de ik mee waarvan de grijsaard en de dames
tevoren onkundig waren. Langs de omweg van een gedicht, van lezers dus, wordt
iets losgelaten over bepaalde gevoelens, en daar draait alles om. Een dichter kan zijn
gedicht zo arrangeren dat hij tegenover zijn lezers pretendeert: ik spreek die of die
toe, maar dan moet hij deze door hem eenmaal gekozen kernsituatie voor die lezers
waar maken. Als Hendrik de Vries in de eerste twee woorden een gestorven broer
toespreekt, zoals Wilmink en Wesselo (en anderen) zonder meer aannemen, wordt
het gedicht wezenloos. Wat er gezegd wordt is immers allemaal uiterlijk feit, of is
althans aan de broer even bekend als aan de ik. Vooral dat navertellen van wat hij
zèlf gezegd heeft kan bij de broer, en in ieder geval bij de lezer, ongeacht de poëtische
conventie, geen andere reactie teweeg brengen dan: vertel dat je zuster.
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Dus, de toegesproken broer (wij mogen meeluisteren) hééft al die dingen niet
meegemaakt. Maar, zeggen Wilmink en Wesselo nu ongetwijfeld, er staat toch: ‘gij
leedt een einde, waar geen mensch van weet’. Dat laat zich toch niet anders
interpreteren dan als: jij bent dood? Inderdaad, of liever, als: jij was dood.
Is de broer nu dood of niet? Als hij het wàs, ìs hij het.
Toch niet. De kernsituatie van het gedicht krijgt alleen zin, en daar moeten wij
mee beginnen, als aangenomen wordt dat de toegesprokene niet weet wat er, over
‘iemand’, gezegd gaat worden. En die iemand is (‘gij’!) toch dezelfde persoon. Dus?
Dus wordt aan een levende broer vertelt dat hij dood gegaan is. En dat kan alleen
maar in één situatie: als de dood van de broer gedroomd is. De toegesproken broer
kan niet dood zijn (en het ‘einde’ echt gebeurd) want dan wordt het hele gedicht een
monoloog tot een geest die alles zelf beter weet. Het moet dus omgekeerd zijn: het
einde wordt gedroomd, de toegesprokene leeft. Wilminks constatering van een
vervreemding tussen de ik en de broer, is juist.
Over de kernsituatie van het gedicht kan nu weer iets meer gezegd worden. Het
blijkt het verhaal te zijn van iemand die gedroomd heeft, aan degeen over wie hij
gedroomd heeft. Vandaar dat geen mens weet heeft van het einde van de broer. Hij
zelf ook niet!
Ik zie geen mogelijkheid om het gedicht in zijn details te verklaren als met deze
kernsituatie geen rekening gehouden wordt. Overigens schijnen Wilmink en Wesselo
dit wel gevoeld te hebben. Beiden gaan immers uit van de droomsituatie (of de
fantasie), maar zij zoeken niet uit waardoor die indruk gewekt wordt, die bepalend
is voor hun hele interpretatie. Hadden zij dat wel gedaan dan zouden zij niet met een
gedicht gezeten hebben dat zich zelf opheft. Want als de gestorven broer zelf
toegesproken wordt, waarom dan die toespraak-vorm, die zo essentieel is dat het
gedicht met de indicatie daarvan opent? Alle gij-vormen zouden immers zonder
bezwaar door hij-vormen vervangen kunnen worden. Iedere lezer kan het zelf
proberen, er verandert niets door als het alleen om het verhaaltje te doen was. De
gekozen situatie van de monoloog zou onlogisch en bovendien nog functieloos zijn.
En dat bij Hendrik de Vries.
De kernsituatie bepaalt uiteraard het geheel. Men mag hem bij geen enkele analyse
ooit uit het oog verliezen. Voordat ik hierop doorga echter eerst een wat meer
gedetailleerde kritiek op mijn twee opponenten, die zeker verbaasd zullen zijn met
het zelfde water gewassen te worden.
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Het eerst is Wilmink aan bod. Een aantal van zijn fouten noemt Wesselo al; ik zal
het niet dunnetjes over doen. Maar er is meer. De opmerking: ‘de vraag naar het eind
van de broer wordt steeds gesteld, het antwoord is steeds hetzelfde’, is vooral
merkwaardig omdat volstrekt geen rekening gehouden wordt met de tegenstelling
‘Vaak ligt gij naast mij’ - ‘Wij sliepen deze nacht weer saam’. Alles wat op die laatste
geciteerde zin volgt is een verslag van ‘deze nacht’. Het woord weder in het antwoord
van de broer zal dus anders geïnterpreteerd moeten worden dan Wilmink doet.
De meest evidente tekortkoming van Wilminks stuk is dat hij alleen tot een
interpretatie-bij-vlagen komt. Er zijn dingen die hij weg laat, en die toch van belang
zijn zelfs voor een analyse in eerste ronde. Waarom bijvoorbeeld staat er dat ‘geen
mensch (er) van weet’? Dat betekent toch a prima vista niet anders dan: niemand
weet er wat van, met de connotatie van: zo erg dat niemand het zich kan voorstellen
(wat later terugkomt in de woorden van de broer). De hoofdbetekenis verdwijnt in
de interpretatie van Wilmink volkomen; in die van Wesselo ook trouwens. Als het
om een broer ging die in werkelijkheid ellendig omgekomen is, of wiens lijk nooit
teruggevonden werd, zou van het einde zelf toch in ieder geval de ik blijkbaar het
een en ander afweten, en waarschijnlijk anderen ook wel.
Dan: waarom schrikt hij? Wat moet die mededeling ‘Uw hart sloeg naast mij’?
Wat is de relatie van de eerste keer iepen en de tweede? Natuurlijk is er direct verband;
niemand kan in een gedicht van 16 regels twee keer het woord iepen gebruiken zonder
daarmee een regelrechte lijn te trekken. En wat houdt het woord ‘omkringd’ in? Wie
uitgaat van een overleden broer die ‘ergens’ begraven moet liggen, zal, mogelijk
gesteund door de associatie gras-graf, naar een lijk gaan zoeken. Maar is er wel een
aanwijzing in het gedicht dat die laatste vier regels te maken hebben met de ‘plaats
waar de broer omkwam’ of zoiets?
Als Wilmink vóór alles de kernsituatie onderzocht had, zou zijn analyse niet zoveel
losse eindjes vertonen; het merendeel van de hier gestelde vragen laat zich dan
namelijk vrij eenvoudig beantwoorden.
Maar voordat ik dat ga doen, moet Wesselo nog in bad. In zijn stuk is de ontsporing
tengevolge van een verkeerde premisse precies aan te wijzen. Vandaaraf gaat hij de
woestenij in. De opmerking: ‘Ten eerste doen de eerste twee regels aan als een
normale mededeling, en leest men dùs regel 3 en 4 als onwerkelijkheid’, is volkomen
juist. Maar de conclusie dat daaruit voortvloeit dat de broer echt dood is, komt te
vlug, en
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zou weer onmogelijk geweest zijn als de kernsituatie eerst bekeken was. En hier is
dan de plaats waar Wesselo zijn grote glijer maakt: ‘In ieder geval kent de ik bij
benadering de plaats waar de broer stierf (het gras dat met iepen omkringd ligt)’. Zo
direct is het antwoord van de broer niet, daarin geef ik Wilmink dan eens gelijk.
Wat Wesselo over de woestenij te berde brengt, is even fantastisch als Wilminks
suggestie over de hebbelijkheid van Hendrik de Vries om het ‘heldere Groningse
landschap te comprimeren tot een van onheilspellende vogels vervulde woestenij’
(Wilmink komt uit Groningen denk ik). Wesselo op zijn beurt weet uit te maken dat
het om ondergelopen land gaat, maar niet hoe het broertje daar zo maar in verdrinken
kan, bij zijn tochten op glad ijs. Waarom zou woestenij iets anders moeten inhouden
dan ‘niet meer bewoond, woest gebied’? Ik ben er al meer dan tevreden mee. Van
een droomlandschap schijnt Wesselo helemaal met te willen weten. Wij krijgen van
hem een soort ecologie van de iep, of hoe dat bij bomen heet. Zoals op andere plaatsen
is de startbaan van Wesselo's theorieën (zijn opvatting van woestenij heeft
onvoorstelbare consequenties) veel te kort. Details worden te veelzeggend gemaakt,
en, wat erger is, de daarbij afgeperste interpretatie gaat vervolgens het geheel bepalen.
De hele these van de verdrinkingsdood steunt op over-interpretatie van details.
Tenslotte laat Wesselo, al is hij over het geheel veel exacter dan Wilmink, toch
enkele belangrijke zaken weg. Een vermakelijke combinatie van over-interpretatie
en omissie is zijn these dat de twee broer(tje)s achter elkaar lopen. Als hij zo door
gaat, kan hij een eind komen: de ik en zijn broer zijn chinezen want zij lopen achter
elkaar (ga maar kijken bij de Binnenbantammer), wie weet waar in China iepen al
niet groeien kunnen, enzovoorts. Als Wesselo er op gelet had dat er staat vervolgde
en niet ‘volgde’ of zelfs zoals hij vertaalt ‘achtervolgde’, was die hele zin veel minder
letterlijk geworden. Trouwens, iets bangs is niet hetzelfde als ‘iets angstaanjagends’,
en ook dat is voor de letterlijke interpretatie van vervolgde van belang. Maar één
ding signaleert hij dat Wilmink over het hoofd ziet: de wisseling gij-ons. Tenzij er
een andere behoorlijke interpretatie van dat verschijnsel te vinden is, zal de oplossing
moeten liggen in het antwoord op de vraag: wanneer kan men zich zowel in als buiten
een situatie geplaatst voelen? En dat antwoord, vooral in verband met het arrangement
van de gerichte monoloog, ligt voor de hand: in de droom.
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Wat ik, samenvattend, Wilmink en Wesselo verwijt, is dat zij het geheel uit het oog
verloren hebben en van details te weinig of te veel hebben gevraagd. Ik zal nu mijn
eigen interpretatie van Mijn broer geven, niet zozeer om de ‘waarheid’ over dit
gedicht te proclameren, maar om te laten zien dat allerlei details die in de andere
analyses niet zonder wringen in te passen waren, veel spontaner hun plaats innemen
(en op die bescheiden eigen plaats blijven) als het uitgangspunt niet het problematische
detail maar de situatie van het geheel is.
Ik begin met de laatste vier regels die zoveel krasse conclusies blijken uit te lokken.
Wilmink ziet er niet alleen een zonderlinge maar zelfs een functioneel onbegrijpelijke
uitspraak van de broer in; Wesselo daarentegen maakt er uit op waar de broer
omgekomen is en zelfs in welk seizoen. Toe maar.
Om te beginnen, het gaat om woorden die in een droom gesproken worden. Een
zo directe mededeling als Wesselo er in ziet, hoeft deze passage helemaal niet in te
houden om iets over te brengen op de manier waarop dromen dat doen. Verder zegt
dit antwoord van de broer ons hetzelfde als de ik, namelijk meer dan Wilmink wil
aannemen en minder dan Wesselo beweert. Waar doet omkringd aan denken? Toch
aan een heksenkring, die meestal van paddestoelen, hier en daar ook van bomen
gemaakt is? De broer roept het beeld op van een magische cirkel, een onafwendbaar
onheil. Voor wie hem binnen de kring visualiseren wil (er zijn geen expliciete
aanwijzingen voor maar het is aannemelijk, onder meer om de woordvolgorde
gras-dicht-iepen) is hij onbereikbaar vanuit de ik, niet te helpen. Precieser is het niet,
maar dat is genoeg, in droompoëzie. In een concreet beeld krijgt de lezer dezelfde
angst op het lijf als de dromer: onheil, en dat heeft met die iepen te maken.
Niets dus over een graf, of een plaats waar de broer omgekomen is. Het zoeken
daarnaar is waarschijnlijk bij velen begonnen door deze laatste vier regels. Het zou
niet gebeurd zijn als het uitgangspunt geweest en gebleven was dat hier gedroomd
wordt over de dood van een broer die in werkelijkheid nog leeft. Zoeken naar een
aanwijzing waar hij doodgegaan zou zijn, is dus zinloos. Het antwoord van de broer
heeft daar helemaal geen betrekking op; ook is het onjuist om dat antwoord
(functioneel) onbegrijpelijk te noemen omdat nu net die ene zaak er niet in aan de
orde is. Er wordt eenvoudigweg over iets anders gesproken.
Nu het hele gedicht nog eens.
De eerste regels kan men vertalen als: Mijn broer, gij leedt in mijn droom
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een (vreselijk) einde waar geen mens iets van af weet. (Natuurlijk verdwijnen in deze
‘vertaling’ een aantal effecten, dubbele bodems etc. Ik bedrijf het dan ook alleen met
excuses, en om niet de schipper op de wal te lijken.)
Dan regel 3 en 4. Ik lees ze zo: Vaak heb ik het gevoel dat je naast me ligt, als ik
wakker word. Ik begrijp dat niet zo goed, want je slaapt nu eenmaal niet bij me, of:
ik begrijp dat niet zo goed omdat ik net gedroomd heb dat je dood bent. Beide
interpretaties lijken mij met de tekst te verdedigen. En ook deze lezing kan er mee
door: ik begrijp dat in de droom niet zo goed. Er is zelfs niets tegen om te zeggen:
het is allemaal tegelijk mogelijk.
Het geheel ligt tussen dromen en waken in, de onzekerheid van de interpretatie
heeft te maken met de onbepaaldheid van de situatie waarin de ik zich bevindt, slapen, waken, halverwege?
Waarom schrikt hij? Omdat de broer er ligt, of juist omdat de broer er niet ligt,
om het even. Het hangt er weer vanaf aan welke zijde van de drempel hij zich bevindt.
Schrikken doet hij in beide gevallen. Het hele gedicht heeft hierdoor sterk het karakter
van een grens-toestand gekregen. (Dit wordt ook door Wilmink opgemerkt.)
De tweede strofe geeft nieuwe problemen. Wanneer gebeurt die wandeling langs
de weg met iepen? Uit het feit dat de ik zich zowel in als buiten de situatie bevindt
kan men weer concluderen tot een droomscène. Er is echter een andere mogelijkheid
die onderzocht moet worden, namelijk dat het gaat om werkelijke gebeurtenissen uit
het verleden, die in niet-chronologische volgorde verteld worden. Dus: (Wij waren
ergens samen en) ‘iets bangs vervolgde ons’ daarbij. Vogels riepen laat. (Ik wilde je
tegenhouden maar) jij ging alleen de weg met iepen langs, door de woestenij. Of die
woestenij na de weg met iepen komt of er langs ligt moet in het midden gelaten
worden.
Deze interpretatie van strofe twee als een brok werkelijkheid in een droomgedicht
zou opvallende gevolgen hebben. De broer krijgt dan halverwege het gedicht iets te
horen wat hij van vroeger weet. Dat wordt echter nauwelijks aangegeven, op zijn
hoogst door het bepalend lidwoord in de weg, wat aan iets bekends lijkt te refereren.
Verder gaat het woordgebruik ‘iets bangs’ mij bij deze interpretatie dwars zitten. De
projectie van de angst buiten zichzelf in ‘iets’ dat vervolgt, dat niet loslaat, is meer
des drooms dan een verschijnsel van het dagelijks leven, al zou het bij kinderen nog
wel kunnen. Maar waarom zou dit gedicht over kinderen gaan? Het taalgebruik wijst
bepaald een andere kant op.
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Hoe zit de strofe in elkaar als hij tot de droom-scènes behoort? Het woordje de staat
die interpretatie niet in de weg. Men kan zeggen dat de droomgebeurtenisssen
misschien in de realiteit wortelen en dat de dit feit heel even releveert. Na de eerste
strofe die alleen nog maar verteld heeft dat de broer een ‘eind leedt waar geen mensch
van weet’, en die verder in de tegenwoordige tijd iets meedeelt over de situatie
rondom het dromen over de broer, vervolgt strofe twee weer in de verleden tijd met
het droombeeld dat in verband staat met dat eerder genoemde einde. Het kan zijn
dat het einde van de broer direct volgde op zijn tocht langs de iepenweg, dus dat de
ik er vrijwel getuige van geweest is.
Juist bij een reële gebeurtenis uit het verleden die de nachtsituatie op de grens van
slapen en waken doorbreekt, vind ik de niet-chronologische weergave
onwaarschijnlijk. Ik stem dus voor een stuk droom. Het kan eventueel zelfs niet meer
zijn dan het aan de dromer bekende (en niet expliciet er bij gedroomde) verleden
binnen zijn droom. Hoe dan ook, het geheel maakt, als droom, een onvolledige indruk,
wat later in het gedicht begrijpelijk gemaakt wordt. Men kan het best spreken van
een droomrelict, namelijk dat wat er na het wakker worden in een verslag van over
blijft (de kernsituatie!).
Er blijft geen probleem meer over, bij deze interpretatie, noch wat betreft de gij-ons
verwisseling en andere lokale duisterheden, noch ten opzichte van de kernsituatie.
Bij strofe drie komt er een beslissende wending in het gedicht. Eerst de gewone
mededeling dat het vannacht weer gebeurd is. Hij lag er weer, de broer. De ik
droomde, want hij hoorde het hart van zijn broer slaan. Aangezien de man er niet
echt geweest kan zijn, moet het een stuk droom zijn geweest. Ditmaal zet de droom
door, die in het verleden blijkbaar steeds afgebroken werd, en in het stadium bleef
van ‘er is iets met mijn broer gebeurd, hij is dood, hij liep alleen de iepenweg af’.
Over die repeteer-gevallen (‘vaak’) gaat dit gedicht echter niet. Het draait om de
crisis die tenslotte optreedt, de nacht dat de droom een vervolg krijgt. Geen
wakkerworderij en in halfslaap tasten en schrikken, maar er begint een gesprek. De
ik zegt iets tegen zijn broer. Maar eerst noemt hij zijn naam; zo staat het er. De naam
zelf krijgen wij niet te horen. Het is inderdaad alsof wij iemand over een droom horen
vertellen: toen zei ik je naam en vroeg je...
Hij vraagt: waarheen ging je. Dat is volkomen ambivalent, en houdt zowel in:
‘waarheen ging je toen je door die woestenij liep’ als ‘waarheen ben je gegaan nu je
blijkbaar dood bent’. De broer kan gerust beide
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vragen tegelijk als geldend ontvangen, want het is hetzelfde. Dat einde waar geen
mens van weet heeft te maken met de iepenweg die de broer afgelopen is. Als het
één bekend is, zal het ander ook opgelost zijn.
Het antwoord op de vraag is indirect. Allicht. Het gaat niet om een stukje dialoog
uit Heijermans maar om een antwoord in de droom op een vraag in de droom. Ik kan
op dit punt dan ook wel accoord gaan roet de ‘versperde communicatie’ van Wilmink,
als hij er maar niet mee bedoelt dat de ik niet begrijpt waar het om gaat (en dat bedoelt
hij kennelijk wel). De ik begrijpt het precies even goed als wij, de lezers. De broer
antwoordt ongeveer: Daar kun je beter niet over nadenken; er staat onheil voor de
deur. Weder kan dan vertaald worden door ‘het is weer zover’. Van tijd tot tijd gebeurt
het, de heksenkring vormt zich, wie er in zit kan niet ontsnappen. Die heksenkring
heeft met iepen te maken, dus met het (droom)verleden van de tocht die de broer
langs de weg maakt. De vraag ‘waarheen ging je’ wordt dus eigenlijk beantwoord
met ‘denk er maar niet over na, je kunt me toch niet helpen’.
Er staat, schreef ik, onheil voor de deur. Dat is zonderling. De broer is, in de droom,
toch al dood? Of komt hier de derde tijdscategorie, die van de toekomst, door heden
en verleden heen schuiven? Een heksenkring is geen bewijs van verleden rampen,
maar van een omsingeling door kwade machten, dus van op handen zijnde
verschrikkingen! Dat maakt de droom dus tenslotte tot een toekomstdroom over iets
dat al bekend is aan de dromer alsof het verleden was. De onvastheid van zijn kennis
van het verleden is geheel in overeenstemming met het feit dat het een al aanwezige
toekomst betreft.
Tot zover mijn eigenlijke interpretatie, gebaseerd op een analyse die uitgaat van de
kernsituatie van het gedicht, en die de onderdelen een plaats probeert aan te wijzen
in het geheel. Ik beweer niet, dat er geen andere mogelijkheden zijn (dat kan men
nooit beweren, bij de analyse van een goed gedicht), maar het is wel zo dat ik zelf,
al zie ik nog heel wat leuke voorwerpjes om op te rapen, geen onderdelen overhoud
die in het geconstrueerde geheel hun plaats weigeren in te nemen.
Mijn broer zit vol dubbele bodems1, die te maken hebben met de dubbel-

1

Het had erger gekund overigens. Men stelle zich voor hoe het vers er uitgezien zou hebben
bij Lucebert, zonder leestekens. Een zin als ‘De vogels riepen laat iets bangs / vervolgde ons
beiden’ zou een fikse apokoinou zijn waar het nu alleen maar om een neveneffect gaat. En
dit: ‘Het antwoord was / te vreselijk om zich in te verdiepen / zie het gras etc.’ wordt er ook
niet eenvoudiger op.
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toestanden die erin optreden: slaap-waak situaties (het schrikken dat twee kanten uit
kan wijzen), het aflopen van een weg dat op een of andere wijze innig verbonden is
met doodgaan (‘waarheen gij gingt’) maar vooral de fenomenale aanhef die eigenlijk
de hele dubbel-situatie van de dode / niet dode broer aangeeft. Mijn broer, gij leedt
een einde waar geen mensch van weet, met zijn onthullende eerste betekenis van
‘een einde dat niet plaats vond en dus onbekend is bij de mensen’, gekoppeld aan
‘een vreselijk einde’. Samen geven deze twee betekenissen nog een
tussenmogelijkheid, namelijk: ‘een einde waar (nog) geen mens van weet maar dat
vreselijk zal zijn’. Het antwoord van de droom-broer bevestigt dit komende onheil.
Men kan het dus een duidelijk antwoord noemen.
Al ben ik nu eigenlijk klaar, ik heb nog iets op mijn hart.
De lezer neemt ten opzichte van het in dit gedicht vertelde, door de wijze van
mededeling, een vreemde plaats in. Zijn perspectief verplaatst zich. Het ene moment
zit hij helemaal bij de ik (hij ziet de broer bijvoorbeeld het weggetje aflopen) maar
op het andere ogenblik komt hij vlak bij de broer. Door de woorden van de laatste
voelt hij zich binnen de magische kring getrokken. In ieder geval bewerkt het woordje
zie alleen al een sterke identificatie van het lezersgezichtspunt met dat van de broer,
ook als men zich die niet binnen de kring voorstelt.
Wat ik hierover wil zeggen, heeft niet meer direct met de litteraire analyse te
maken, het wordt bijna droomuitleg. Maar droomuitleg van een literaire droom is
eigenlijk weer een deel van de literair analyse, en dus... Ik waag het er, voorzichtig
en met een slag om de arm wat de toetsbaarheid aangaat, toch maar op.
De lezer die zich soms heel dicht bij de broer voelt, volgt daarin eigenlijk trouw
de ik. Dat komt vooral tot uiting in een zin als ‘Uw hart sloeg naast mij’. Wiens hart
hoort men slaan, behalve het eigen hart? Men moet daarvoor dichterbij zijn dan met
broers die naast elkaar liggen het geval is. Heel merkwaardig is verder, ik heb er al
op gewezen, de wending ‘'k Sprak uw naam’. Het heeft er veel van weg dat de
verteller er niet zo zeker van is dat het zijn broer was. De naam zelf wordt niet
genoemd, de spreker herinnert zich dus niet de woorden zelf maar alleen het feit dat
hij ze sprak.
Hoe moet men deze vreemde zaken verklaren? Zit er nog een dubbele bodem, en
nu onder het héle gedicht? Inderdaad. Om het kort te zeggen: dit gedicht lijkt mij
een duidelijk geval van broederdienst. Het is niet de
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dood van de ander die gevreesd wordt door de ik, maar het eigen einde, het enige
tenslotte waarvan het een probleem is dat geen mens er van weet. De broer is een
soort dubbelganger (Doppelgänger, als men wil woordspelen), in wie de angst van
de ik voor de dood geprojecteerd wordt, binnen een droom die hier en daar even door
de kieren laat zien dat al dit in het verschiet liggende gruwelijks niet een ander betreft,
maar de ik zelf. Het meedelen van die droom aan de broer wordt een haast krasse
aanslag op diens zielerust, om zelf van de angst af te komen. Want het is duidelijk:
aan wat hem zelf te wachten staat, daaraan heeft dit heerschap een broertje dood.
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Omtrent Deedee's ‘Wereldbeeld en coquetterie’
Complementie-artikel
P.H. Schrijvers
Het artikel van de heer D.W. Dijkhuis (Merlyn, maart '65, pg. 146-152) is bedroevend
door de manier, waarop het gedicht ‘Wij-materie’ van Sybren Polet hierin wordt
getest, en vermakelijk door het feit, dat deze onverteerbare portie ouderwetse
Quellenforschung de lezer uitgerekend in Merlyn moest worden voorgeschoteld.
De heer Jessurun d'Oliveira heeft in D.D. zijn lachspiegelbeeld gevonden. De
verwijten, die de criticus de dichter maakt: ‘onsamenhangende kreten te gebruiken,...
zich niet alleen in nevelen maar zelfs in slagen in de lucht en tegenstrijdigheden te
hullen’ (D.D. pg. 151, r. 9-10), zouden zó frequent naar D.D.'s hoofd terugsuizen,
als ik hem tot in alle details ging bestrijden, dat ik om wille van de samenhang van
mijn eigen betoog daar maar van afzie. Als kathode mag hij zo nu en dan nog even
stralen.
In het gedicht van Sybren Polet wordt een wij-situatie verbeeld door middel van
metaphoren, die aan de kern-physica ontleend zijn. Een analyse van dit gedicht sluit
direct aan in de reeks van talloze studies gewijd aan bv. de zee-metaphoren of
natuur-metaphoren bij deze of gene dichter uit n'importe welke eeuw. Er is evenwel
dit grote verschil: Bij het metaphorisch gebruikte woord, dat bv. aan de natuur is
ontleend, heeft de lezer meestal het algemene en letterlijke gebruik in gedachten,
waartegen het exotische metaphorische gebruik zich afzet. Hij zal de spanning tussen
beide kunnen voelen, die kenmerkend is voor de levende metaphoor. (Over de theorie
van ‘Het begrip Metaphoor’ uiteraard meer, zo niet tot 1941 alles, in de bijbel van
Stutterheim). Naarmate de bronnen, waaruit de metaphoren zijn geput, om een of
andere reden minder algemeen bekend zijn, is de metaphoriek meer esoterisch. De
lezer behoort op grond van zijn tijdperk, woonplaats, leeftijd, beroep, godsdienst etc.
tot alle mogelijke groepen, ieder met hun eigen woorden-
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schat. Er zullen evenwel altijd groepen zijn, waartoe hij niet behoort, en daarmee
woordenschatten, die hem niet toebehoren. Wanneer hij een dergelijk vreemd woord
in zijn poëzie-bundel tegenkomt, dan zal een juiste dosis Quellenforschung nodig
zijn, zo hij de spanning tussen letterlijk en metaphorisch gebruik van dit vreemde
groepswoord voor zichzelf voelbaar wil maken. Zonder bronnenonderzoek blijft hij
er van buiten tegenaan kijken. Nu vormen ‘Die Physiker’ helaas een sterk esoterische
gemeente, zodat Polet's nucleaire metaphoriek om nadere explicatie vraagt.
Mijn hoofdbezwaar tegen D.D.'s artikel is het volgende: In de trant van de
gründlich-duitse commentaren werpt hij immense bergen, vaak niet terzake doende
physische theorie op, die ieder zicht op het gedicht versperren en ondertussen vergeet
hij, dat de nucleaire termen metaphoren zijn, die de dienende taak hebben de
wij-situatie te verhelderen. Wij-laag en physisch vlak staan in correlatie tot elkaar,
waarbij de wij-laag, D.D.'s ‘hoofdmoot en enig bestanddeel van het gedicht’ het
primair te beschrijven object is en de physica het middel hiertoe. In zijn analyse
draait D.D. deze rangorde om, beziet de nucleaire metaphoren physisch, waar hij ze
metaphorisch moet zien (vgl. uitdrukkingen op pg. 148-9 als ‘physisch gezien’ (2
x), ‘Bekijken we dat neutrino physisch...’) en gaat dan zelfs over tot een toetsen van
hun physische geldigheid. In de poëzie-critiek, die zich met metaphoren bezighoudt,
geldt één axioma: termen, die metaphorisch gebruikt zijn, kunnen niet worden
becritiseerd met het eigenlijke, letterlijke gebruik als toetssteen. Men kan er alleen
maar van zeggen, dat ze t.o.v. het primair te beschrijven object niettreffend, banaal,
vergezocht, misplaatst, slap etc. zijn, kortom hun taak niet goed verrichten en daarom
de lezer om een of andere manier niet behagen.
Wanneer het des dichters is naar de functionaliteit van zijn metaphoren te streven
en de actualisering van juist deze functie de poëzie-genieter (de dichter zelf als eerste)
zo bijzonder charmeert, dan is iedere dichter coquet. Buiten Nederland is coquetterie
geen zonde, een teveel wel.
Ik wil hier enige zinnen citeren uit een recent artikel ‘Metaphors’ van Mary A.
McCloskey, verschenen in ‘Mind’ (vol. LXXIII, no. 290, april '64) die een frappant
commentaar op D.D.'s werkwijze vormen:
pg. 218
‘To use truth tests on a metaphorical statement is to take it literally and
metaphorical statements are to be taken metaphorically...
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pg. 220
Usually when someone applies a word (to an object, P.H.S.) they do so in
virtue of certain striking characteristics (of this object, P.H.S.), which they
use as signs, as points of recognition for all the rest...
When a metaphor is used, the word is used in virtue of the striking
characteristics too; but they are not in this case used as a sign for others...
A metaphor together with its context works like an assertion followed by
a quick denial of something you would expect to follow from it, for
example, “Love, a fire (but it will not cook the dinner)”. There are a limited
number of conclusions which the hearer can draw from this, for example,
that it gives light and heat and is dangerous; but this is to mention just
those striking characteristics which lead the speaker to call it a fire.’
De aanpak van D.D. gaat hier lijnrecht tegen in, zodat hij n.a.v. de metaphoor
‘erotische warmte ontwikkelen’ opmerkt (pg. 152, Merlyn): ‘maar in de physica is
erotische warmte nog niet gedefinieerd’.
Een dergelijk commentaar is misschien grappig in een cursiefje voor heel jonge
physici, het stelt D.D. als literair criticus buitenspel. De metaphoor is een transpositie,
gebaseerd evenzeer op de overeenkomstigheid van bepaalde frappante kenmerken
als op de abstractie van de rest. (Vgl. Hedwig Konrad, geciteerd bij Stutterheim, pg.
327.) De overeenkomstigheid hoeft niet ver doorgevoerd te zijn, het parallellisme
tussen wij-laag en physisch vlak hoeft niet in alle opzichten precies te zijn, als
bepaalde karakteristika van de kernphysica maar voldoende frappant en passend zijn
om als symbool van de wij-situatie te fungeren en deze voor de lezer te verhelderen.
En nu dan de analyse van het gedicht.
‘Wij-materie
Ik zeg. Zeg niets. Niets zeg ik dan: Wij.’

Wat opvalt in het eerste zinnetje ‘Ik zeg.’, is het ontbreken van een object. De lezer
verwacht iets over Wij-materie te horen maar de dichter wordt om een of andere
reden geremd en breekt de mededeling af. Onwil? gêne?, onmacht?.
‘Zeg niets’. Grammaticaal zijn 2 interpretaties van ‘zeg’ mogelijk. 1. Gebiedende
wijs enkelvoud. 2. Tegenw. tijd, 1ste pers. enkelv. met weglating van onderwerp.
D.D. neemt apodictisch de eerste mogelijkheid
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aan. Deze opvatting lijkt mij niet houdbaar, omdat de plotseling gebiedende toon tot
jij (?) geen te motiveren functie binnen het gedicht vervult, integendeel de eenheid
duchtig zou verstoren. Bovendien gaat de ambiguïteit dan verloren van het woord
‘niets’, dat een sleutelwoord van het gedicht zal blijken te zijn (vgl. regel 10). De
ik-figuur blijft het onwillig-aarzelende subject van het 2de zinnetje, ook al wordt
‘ik’ niet herhaald. In regel 2 van het gedicht vindt de lezer een practisch analoog
geval van weglating van het subject: ‘immers (het) heeft’.
Het woord ‘niets’ in ‘Zeg niets’ drukt niet alleen uit, dat de ik-figuur in principe
liever zijn mond houdt, maar is tevens het gesuspendeerde object van ‘Ik zeg...’,
zodat men, aannemend, dat de titel niet voor niets boven het gedicht staat, de
equivalentie kan opstellen: Wij-materie = niets. Deze interpretatie wordt bevestigd
door de volgende zin, die eveneens ambivalent is, zoals direct blijkt, wanneer men
de paraphrase van D.D.: ‘dat de ik-figuur het nergens anders over zal hebben dan
over “wij”’, vergelijkt met de afgedrukte tekst van het gedicht zelf. D.D. ziet ‘:Wij’
over het hoofd. De dubbele punt heeft, evenals in regel 3, de waarde van ‘d.w.z.’ De
equivalentie wij-niets wordt door de ik-figuur in regel 8-10 uitdrukkelijk gesteld. De
‘wij’ lossen op in licht, in witheid, die niets omringt, niets is. D.D. stelt terecht het
= wij, zodat men de dubbele equivalentie krijgt: wij-niets, wij-het. De
relativiteits-theorie van Einstein, volgens welke materie en energie gelijkwaardig
zijn en wederzijds kunnen worden omgezet, geldt ook voor ‘Wij’.
Vanuit 2 complementaire gezichtspunten wordt de wij-laag nader beschreven:
1. Het materieel-statische d.w.z. het biochemische aspect van ‘wij’, aangekondigd
door ‘maar is’ in regel 2 en verder uitgewerkt in regel 2-4 ‘immers...’
2. Het energetisch-dynamische d.w.z. het niet-materiële (psychische) aspect van
‘wij’, aangekondigd door ‘het splijt dikwijls’ en verder uitgewerkt vanaf regel 5 in
de rest van het gedicht.
Vanuit beide gezichtspunten is de wij-laag neutraal. De ik en jij zijn in hun
twee-eenheid complementair. Het licht is wit (neutraal), de nucleaire materie is ‘het’
(neutrum). Welk aspect van de wij-laag het belangrijkst is, blijkt uit de mededeling,
dat de omzetting in energie dikwijls plaats vindt. Er worden dan ook slechts 3 regels
aan het materiële (biochemische) aspect gewijd en 8-9 aan het niet-materiële
(psychische).
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‘Het splijt
dikwijls maar ìs, immers heeft een soort. gewicht
van 34.3, atoomnummer 2: 2 protonen (jij
en ik), 2 neutronen (?) en een heel kleine neutrino.’

Na het lezen van D.D.'s analyse is het iedereen wel overduidelijk geworden, dat Polet
physisch gezien behoorlijk blundert, jazelfs zo nu en dan er met de poëtische pet
naar gooit.
Laten we de obscuriteiten en fouten eens opsommen:
1. soort. gewicht in plaats van het gecanoniseerde S.G., plus de door de interpunctie
veroorzaakte ambiguïteit.
2. Polet komt met het soortelijk gewicht opdraven, waar we toch eigenlijk (physisch
gezien) het atoomgewicht zouden verwachten.
3. Het mysterieuze 34.3.
4. De 2 neutronen (?)?
5. Een heel kleine neutrino. Inderdaad D.D., je zou hem zó aaien!
6. Waar blijven de positronen, mesonen, vreemde/elementaire/anti-deeltjes, waar
de physici geen eens raad mee weten, laat staan een dichter.
Uiteraard is het atoom-nummer 2, omdat de wij-kern uit jij en ik bestaat. De
overeenkomstigheid is zo frappant en bovendien expliciet door de dichter gegeven,
dat het verder overbodig is een lange oratie over de heliumkern te houden. Als de
dichter in Wij-materie zijn voetbalclub had willen bezingen, zeker was het
atoomnummer 11 geweest en even zeker had D.D. ons een pagina lang over het wel
en wee van het natrium onderhouden.
Door het grote aantal obscuriteiten geeft de dichter duidelijk te kennen, niet alleen
dat de lezer van de nucleaire details moet abstraheren, maar - wat veel belangrijker
is -, dat hij aan de analyse van de materie niet veel waarde hecht. Hij drijft er een
beetje de spot mee. De reeks deformaties van de nucleaire realiteit, ‘de
onzekerheidsprocedure’ is deskundig en bewust aangebracht en het antwoord op de
vraag naar de functie binnen het gedicht ligt besloten in de lading van het woord
‘immers’, door D.D. wederom physisch geanalyseerd, waardoor de dienende en
verhelderende functie van de opsomming na ‘immers’ t.a.v. de wij-relatie, de relatie
van 2 mensen = 2 physisch/psychische realiteiten niet is begrepen.
Laat ik de waarde van ‘immers’ duidelijk maken met een voorbeeld uit een die
Physiker verwante wereld, de militaire:
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‘De soldaat S. is, immers heeft een soort (mannelijk), gewicht van 142 pond,
legernummer 281039354, schoenmaat 43.’
D.D.'s physische redenering van pg. 149 (Merlyn) toepassend krijgen we het
volgende: Biologisch gezien is die opsomming nutteloos: als iets een soort, gewicht,
legernummer en schoenmaat heeft, bestaat het automatisch, hoewel de eigenschap
van soort, gewicht, legernummer en schoenmaat niet altijd voor alle realiteiten geldt.
Voor dat bestaan nu is de vermelding van soort, gewicht etc. niet adequaat.
Door de absurditeit van ‘immers’ heeft de dichter willen uitdrukken, dat de mens,
een physisch-psychische (materieel-energetische) realiteit, niet volledig tot een
materieel-biochemische classificatie is te herleiden. Het materieel-biochemische
gezichtspunt is niet onjuist, niet volslagen nutteloos (per slot van rekening splijt de
wij-kern dikwijls, dus niet altijd) maar onvolledig en moet gecompleteerd worden
door het voor de dichter veel belangrijker aspect, het energetisch-psychische. Vandaar
zijn tweevoudige analyse van de wij-kern en vandaar zijn aanvankelijke aarzeling
de dynamiek van de kern überhaupt in taal te materialiseren, vast te leggen.
‘Onder het uitzenden van een
λ-deeltje’
ontwikkelen wij een zo sterke erotische warmte
- gelijk aan zes volledige echtparen in hun eerste graad
van kennismaking - dat wij materiemystici oplossen
in licht. Neutraal is de witheid
die niets omringt, niets is, niets
wil.’

In deze regels wordt het splijtingsproces nader beschreven en de Einsteinse theorie
Materie = Energie uitdrukkelijk als metaphoor gebruikt. De beeldspraak is nog even
nucleair, maar afgezien van het lambda-deelte niet meer zo esoterisch als in regel
2-4 en voor D.D. ook duidelijker als beeldspraak herkenbaar. Ik neem aan, dat hij
zo iets met de ongelukkige term ‘anthropomorph’ heeft willen uitdrukken.
‘Onder het uitzenden van een
λ-deeltje

Voor een physisch commentaar verwijs ik de lezer naar pg. 151 van
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D.D.'s analyse. Kort samengevat: lambda-deeltje bestaat niet, LAMBDA-deeltje
bestaat wel. Wanneer men het symbool lambda (kleine letter dus) vertaalt, krijgt men
‘golfje-deeltje’.
De onzekerheids-procedure van regel 2-4 heeft in dit deel van het gedicht weinig
zin en kan niet als verklaring gelden.
D.D. vraagt zich af of lambda soms moet allitereren met liefde en verwerpt deze
mogelijkheid, omdat ze in het gedicht niet dwingend wordt gerealiseerd. De
motivering staat in lijnrechte tegenspraak met wat hij op pg. 150 beweert, ‘dat de
lezer beter er van af kan zien te kiezen omdat hij door het vers niet gedwongen wordt
een beperkte hoeveelheid wegen in te slaan’. Desondanks laat ik deze weg buiten
beschouwing. Hij is me te veel van de minste weerstand. Een heel klein beetje
algemeen inzicht in de kernphysica plus wat gezond verstand is voldoende om de
verklaring van het ‘golfje-deeltje’-mysterie te geven.
Ik heb reeds enige malen de termen ‘complementie, complementair’ gebruikt en
zal voor een deskundige voorlichting vader Oppenheimer zelf aan het woord laten,
die in 1953 voor de B.B.C. enige lezingen over de nucleaire physica heeft gehouden.
Deze zijn naderhand in boekvorm gebundeld onder de titel ‘Science and the Common
Understanding’ en vormen het beste commentaar op Sybren Polet's gedicht. Ik citeer
uit de Franse editie (J.R. Oppenheimer, ‘La science et le bon sens’. Collection Idées,
pg. 105).
‘Sous une forme un peu plus abstraite, la complémentarité signifie qu'il y a des
situations dans lesquelles la position d'un objet atomique peut être mesurée, définie
et étudiée sans contradiction, et d'autres où ce n'est pas possible, mais où des qualités
différentes, telles que l'énergie ou l'impulsion du système, sont définies et valables.’
Het complementie-concept in de kernphysica draait nu juist om de dualiteit
golfje-deeltje, die in zijn meest simpele vorm betekent, dat een electron nu eens als
golfje, dan weer als deeltje moet worden beschouwd. Deze 2 aspecten zijn niet tot
één herleidbaar, maar complementair. Zij zijn wederzijds noodzakelijk, omdat geen
van beide volledig is.
Het idee van de complementie is vanuit philosophisch gezichtspunt dè grote
verworvenheid van de kernphysica. Nog eenmaal Oppenheimer. (l.c. pg. 113):
‘L'expérience de la physique atomique peut rappeler et attester une foi de plus que
les modes complémentaires de pensée et de description de la réalité peuvent être
positives, adéquates, précises et exemptes d'obscurantisme.’ Oppenheimer, die ook
een groot Sanskritist en kenner van de Oosterse philosophie is, heeft er o.a. in deze
radio-
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lezingen op gewezen, dat het physisch concept der complementie zijn philosophisch
analogon vindt in het Bouddhisme en Hindouisme. Men vergelijke het Bouddhistisch
adagium: de waarheid is één maar kent diverse aspecten.
Kernphysica en Bouddhisme zijn complementair. Dit concept nu kon niet exacter
en korter worden weergegeven dan door ‘lambda-deeltje’, dat in het gedicht van
Polet metaphoor (symbool) is en dient om een concrete situatie te verhelderen, te
weten, dat de liefde tussen ik-jij niet tot een biochemisch proces is te herleiden. De
erotische warmte is zo hevig, dat het biochemisch aspect van hun verhouding wegvalt
en ik en jij tot een toestand van mystiek-spirituele eenwording sublimeren.
Er is alleen nog maar licht, witheid, geest. Materiële binnenwereld en buitenwereld
bestaan niet meer (de subject-objectsrelatie is ambivalent in ‘die niets omringt’).
Een en ander in grove tegenstelling tot de 6 volledige echtparen, wier materiële
volheid automatisch met een spirituele leegte gepaard gaat. In de eerste graad van
kennismaking is de temperatuur amper boven het nulpunt gekomen en in de mystieke
hiërarchie hebben de zes pas hun eerste graad behaald.
In deze regels vindt de lezer een in de woordkeuze virtuoos doorgevoerd
physisch-psychisch parallellisme. ‘Warmte ontwikkelen, eerste graad, in licht
oplossen’ behouden hun physische reminiscenties maar krijgen een extra-lading door
het woord ‘materie-mystici’, dat het brandpunt van dit deel van het gedicht vormt.
De uitdrukking ‘eerste graad’ wordt dubbelzinnig. Men bedenke verder, dat in de
mystieke literatuur van Europa en India erotische termen en woorden uit het
licht-milieu tot de meest gebruikelijke behoren om een mystieke ervaring te
verwoorden. Op grond van de expliciete verwijzing naar de mystiek en de reeds
gesignaleerde complementie van kern-physica en Bouddhisme lijkt het mij geoorloofd
de beschrijving van de wij-toestand in regel 10 te associëren aan het Nirvâna-idee,
dat aan de meeste Westerlingen wel bekend is.
Juist zoals het Nirvâna bestaat, wanneer de geest zich van de materie heeft
losgemaakt en iedere gedachte, ieder verlangen, iedere sensatie is ‘geblust’, zo is de
toestand van ‘wij’ immaterieel en van een volledige ataraxie en autarkie (‘niets wil’).
Zoals het Bouddhisme slechts leert wat het Nirvâna niet is, zo kan of wil de dichter
in de laatste 2 regels van het gedicht geen positieve definitie van de wij-toestand
geven: een tweede reden voor zijn geremdheid in het begin.
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Alvorens over te gaan tot een bespreking van de laatste 2 regels wil ik een antwoord
proberen te geven op een vraag, die bij een zeer critische lezer kan rijzen n.a.v. de
woorden in regel 7: ‘zes volledige echtparen’. Waarom zes?
Als de dichter alleen maar een ongedefinieerd groot aantal had willen noemen om
indirect de hittegolf van de wij-laag aan te geven, dan was ‘tien’ een door het
Nederlands spraakgebruik aangewezen getal geweest en was de vraag niet gerezen.
Heeft ‘zes’ een functie? Gezien de in dit gedicht geactualiseerde correlatie tussen
kernphysica en Bouddhisme wil ik het volgende antwoord voorstellen:
De Bouddhistische katechismus bestaat uit de 4 Heilige Waarheden, die het
hoofdbestanddeel vormen van de Rede van Benares - het pendant van de
Nieuwtestamentische Bergrede - en de Theorie van de 12 oorzaken, waarin de
oorsprong van het menselijk lijden wordt verklaard. (Een Franse vertaling kan de
geïnteresseerde lezer vinden in het boekje ‘Le Bouddhisme’ van Henri Arvon, série
Que sais - je?, pg. 39.) In deze theorie wordt het volgende gezegd: ‘...uit naam en
lichaam (de menselijke persoon) komen voort 6 domeinen (nl. de 5 zintuigen en het
verstand als zesde), uit de 6 domeinen het contact (tussen zintuigen en uitwendige
wereld), uit het contact de gewaarwording, uit de gewaarwording het verlangen...’
Op grond van de context en de daarin voorkomende Bouddhistische reminiscenties
wil ik de mogelijkheid niet uitsluiten, dat voor de dichter de keuze van het getal zes
gebaseerd is geweest op een associatie met die ‘zes domeinen’, die het contact met
de materiële werkelijkheid onderhouden.
‘Geen biochemicus zweeft voorbij. Geen supersonische engel
ruist. - Geen adem, geen adat, geen Adam.’

Ik heb er reeds op gewezen, dat de wij-toestand, evenals het Nirvâna, zich aan iedere
positieve descriptie onttrekt (5 x ‘geen’). De onzegbaarheid is juist hèt kenmerk van
beide. Alleen de weg van de negatieve benoeming blijft open: er is geen analyse,
zeker niet voor een biochemicus, bij gebrek aan materie; er is geen gewaarwording
van geluid bij gebrek aan zintuigen - het geluid is trouwens met de wij-materie
mee-gesublimeerd tot super-sonisch -; de wij-laag heeft geen materieel binnenleven
(‘geen adem’) noch buitenleven (‘geen adat’). De toestand is, zoals hij was, toen de
mens nog niet geschapen was en alleen God's geest
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door de ruimte ‘zweefde’ (‘geen Adam’).
Om zijn beschrijving van het ‘Nirvâna’ zo veel mogelijk te completeren laat de
dichter alle mogelijke groepen iets uit hun eigen speciale woordenschat bijdragen:
de wetenschap levert hem ‘biochemicus’ en ‘super-sonische’; het Oosten ‘adat’; de
bijbel ‘zweeft’, ‘engel’ en ‘Adam’. Tot grote verrassing verschijnt er ook nog een
19de-eeuwse dominee uit Nederland op dit oecumenisch taalconcilie om Polet
‘voorbij’ en ‘ruist’ aan te bieden.
Hoewel het mij in eerste instantie om het begin gaat, wil ik het meest leesbare
religieuze gedicht van Nicolaas Beets toch in zijn geheel hier reciteren, omdat de
daarin beschreven mystieke vrede van Beets en het Nirvâna van Polet beide
complementaire aspecten zijn van dat ene, onzegbare, transcendente.
‘De moerbeitoppen ruischten’.
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;
Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.
Den morgen, die mij wekte,
Begroette ik blij.
Ik had zoo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

Wanneer men de equivalentie God/Vader/Gij = Zij/Geliefde/Jij ac-
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cepteert, kan men Beets' gedicht als het 19de eeuws religieus analogon beschouwen
van Polet's 20ste-eeuws liefdesgedicht. Beide zijn typerend voor 'n elkaar aanvullend
wereldbeeld.
Nog steeds zendt D.D. kathode-stralen uit en een slot-opmerking moet mij nog van
het hart naar aanleiding van zijn mijmering op pg. 150 (Merlyn): ‘Men kan zich
afvragen of een gedicht waar physische termen in voorkomen physisch volledig
verantwoord moet zijn’.
Ik heb in het begin van mijn betoog er reeds op gewezen, dat iedere truth test is
uitgesloten, wanneer deze termen een dienende metaphorische functie vervullen. En
het andere geval, als de physica primair te beschrijven object is? Een hedendaags
lezer van ‘Le Coeur de la Matière’ van Teilhard de Chardin of een Romeins lezer
van Lucretius' De Rerum Natura is alleszins gerechtigd eventueel daarin voorkomende
physische termen te testen. Vanuit een esoterisch puur-wetenschappelijk standpunt
zal hij de gedichten verwerpen. Ongetwijfeld zal simplificatie de wetenschappelijke
waarheid geweld aandoen. Bovendien zijn metaphoren physisch gezien maar troebele
dingen. De door hen gesuggereerde identiteit is maar schijn.
De dichter is een materiemystificator.
Als de lezer een meer sociaal exoterisch standpunt inneemt, zal hij wellicht van
mening zijn, dat het sociale doel de poëtische middelen van verheldering heeft
geheiligd.
Inderdaad D.D., positivistisch bezien zit de natuurkunde niet om een heldere
versificatie van de theorie te springen. Was het toch maar gebeurd! Wellicht had de
bezinning op de vraag: ‘Hoe verhelderen wij onze theorie aan de buitenwacht?’ Die
Physiker op het probleem geattendeerd: ‘Wat is de relatie eigenlijk tussen onze theorie
en die buitenwacht?’ Kennis van alpha-deeltjes en kennis van ALPHA-stof d.w.z.
humaniorastof zijn complementair.
Het gedicht ‘Wij-materie’ van de dichter Sybren Polet heb ik met even grote
bewondering en instemming gelezen als het krantebericht, volgens welke de
atoomphysicus J.R. Oppenheimer in de loop van dit jaar het directoraat van Institute
for Advanced Studies te Princeton zal neerleggen om zich te kunnen bezinnen op de
verhouding wetenschap - wereld.
Parijs, mei 1965.
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[Nummer 5]
Gespletenheid als opgave
Kees Fens
In tegenstelling tot Louteringen en vooral tot het strak en helder gebouwde Tobias
en de dood, is Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn een moeilijk
toegankelijk boek. En het blijft dat, ook na herhaalde lezing. De geslotenheid kan
voor een deel verklaard worden uit de zeer gecomprimeerde schrijfwijze: in de
bewustzijnsstroom die de roman is, valt nauwelijks enige ontspanning waar te nemen:
ervaring schroeft zich aan ervaring. Het is juister te zeggen: beschrijving van
ervaringen, verslag ervan. De objectivering is evenwel een minimaal mogelijke: de
dunne wand van ‘hij’ scheidt de lezer van Willem Mertens' gewaarwordingen, vaak
zeer gedetailleerde gewaarwordingen. Het gevolg is een maximale toenadering van
lezer en romanfiguur: het voor de eerste waarneembare gebeuren is het innerlijk
gebeuren van de laatste. Maar niet altijd. Er is ook de objectivering van het normale
verhaalprocédé: de beschrijving van de buitenwereld en van wat gebeurt en niet de
beschrijving van de gewaarwording van die twee door de hoofdfiguur. In principe
geschieden beide beschrijvingen op gelijke wijze; de moeilijkheid voor de lezer
wordt dan, dat het vaak onmogelijk is te onderscheiden waar de buitenwereld
beschreven wordt en waar de ervaring van die buitenwereld door de hoofdfiguur. Al
de inzet van de roman laat die moeilijkheid zien: ‘Hij draalde aan de
glazen-als-winkeldeur. De winkel zelf was opzij en in het pas geschrobde marmeren
voorportaaltje met de vermanende voetveeg, was aan een blank gepoetste kraan
vooral het behoedzame koperen emmertje van een afschrikwekkende degelijkheid.
Maar achter in de lange half-donkere gang lokte een kier huiskamerlicht, ook waarde
een schaduw aan en beschaamd zo besluiteloos betrapt te worden, opende hij de
deur. De dochter, die hem al herkend had, liep terug, hem beduidend de huiskamer
in te gaan, Hij klopte, trad naar binnen en trof niemand aan. Gemelijk, dat zijn toeleg
hier mislukte -
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want van haar te lenen, zou hij toch niet durven - was hij het liefst aanstonds weer
vertrokken. Vanuit de keuken riep zij of hij bier wou; hij bedankte en ging, met zijn
hoed op zijn wandelstok, naast de piano zitten.’ Is de eerste zin de beschrijving van
een door een derde waargenomen gebeuren, in de tweede geschiedt de waarneming
kennelijk door de hij-figuur: de beschrijving geschiedt vanuit zijn beleving van de
werkelijkheid. Natuurlijk kunnen woorden als ‘vermanende’ en vooral
‘afschrikwekkende’ een oordeel van de verslaggever inhouden - in deze roman niet
onmogelijk, zoals uit het vervolg zal blijken -, maar het ‘maar’ van de derde zin
betrekt het voorafgaande direct op de sensaties van de hoofdfiguur. In de vierde en
vijfde zin wordt het gebeuren weer van buitenaf beschreven, in de zesde weer van
binnenuit. Beschrijving van een gebeuren en van de waarneming van een gebeuren
door de hoofdfiguur wisselen elkaar af, en dat soms zeer snel, hetgeen nu en dan
verwarrend werkt.
De mogelijkheid dat in ‘afschrikwekkend’ van de eerste alinea de auteur oordelend
aan het woord is, komt pas op bij verdere lezing van de roman. Het blijkt dan, meestal
in een enkel woord, dat de verteller zelf in een verhouding tot zijn figuur staat,
verhouding resulterend in oordelende woorden, die de houding van de lezer tot de
romanfiguur niet geheel onvooringenomen maakt. Het is moeilijk alle - negatieve beoordelingen aan de auteur toe te dichten niet alleen tengevolge van het boven
omschreven gehanteerde procédé, maar ook hierom: de hoofdfiguur is vaak vol
zelfverachting en, door zijn voortdurende bewustwording en daarmee gepaard gaande
splitsing van zichzelf, in staat aan die verachting uitdrukking te geven. In een
spiegelscène als die in het begin van het eerste hoofdstuk is de oordelende spreker
zeker Willem Mertens: ‘Sluikharig, met het bleke ingevallen gelaat, onaanzienlijk,
in de grauwe afgedragen kledij, gluurde het weifelend beeld schuw om, als een dier
in gevaar. Het dierlijke was vooral aan de rode handen, die met knokige polseinden
bloot uit de papieren manchetten staken. Een tastte met de blinde vingertoppen aan
het spitse kinstuk, waarboven de stroef-berustende mond scheef wegzakte in een van
de vermoeide plooien, opzij van de grote neus.’ Een bladzijde verder evenwel staat:
‘Hij meende zich zelfs te herinneren over een dergelijke aandoening wel eens gelezen
te hebben, zoals trouwens zijn gehele levensopvatting uit tweede handsstukken
verzameld was.’ Hier heeft men met een van die snelle wisselingen in de beschrijving
te doen: binnen één zin van van binnenuit naar van buitenaf, waarbij in het laatste
een mening van de auteur over zijn
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hoofdfiguur wordt uitgesproken. Die weinig sympathieke mening blijkt nogal eens
in adjectiva als ‘kleinburgerlijk’ en enkele malen zelfs ‘stompzinnig’, waarmee de
hoofdfiguur aan de verachting van de lezers wordt overgeleverd.
Willem Mertens' levensspiegel telt zes hoofdstukken waarvan het laatste in twee
stukken uiteenvalt. Een weldoordachte systematiek is aan de hoofdstukindeling niet
te ontzeggen, indeling die door de hoofdstuktitels min of meer programmatisch
versterkt wordt. Dat laatste blijkt vooral uit de onderverdeling van het laatste
hoofdstuk; de titel ervan luidt ‘Het einde’; de ondertitels zijn ‘Op voorposten’ en
‘Voltrekking’. Een proces is vastgelegd, vanaf zijn voortekenen in het eerste hoofdstuk
‘Voorboden’ over een hoofdstuk met de veelzeggende titel ‘Ethische verkwijning’
(‘ethisch’ hier in de betekenis van ‘psychisch’) naar ‘Het einde’. In een dergelijke
hoofdstukkenindeling met zulke titels wordt eveneens een houding van de auteur
tegenover het beschrevene uitgesproken. Een demonstratie als Tobias en de dood
wordt de roman weliswaar niet, de opzet van de beschrijving van Willem Mertens'
levensgang, de betiteling van de hoofdstukken, de veroordelende woorden in sommige
zinnen, zijn van dien aard, dat de titel Willem Mertens' levensspiegel voor die
levensgang verantwoord is; de moralist spreekt in de romancier mee, maar overstemt
die niet zoals in Tobias en de dood.
Met het woord ‘levensspiegel’ in de moraliserende zin kan de indruk gewekt
worden dat Willem Mertens levensspiegel als geheel een niet van lerende bedoelingen
vrije objectivering is van de levensgang van de hoofdfiguur. Daarmee lijkt dan in
strijd wat boven gezegd is over de ‘beschrijvingen van gewaarwordingen’. Bij een
objectivering van de kant van de verslaggever is de boven genoemde geringe afstand
tussen lezer en hoofdfiguur - de eerste kruipt als het ware met de laatste mee door
zijn leven van gedetailleerde sensaties - een onmogelijkheid. Men doet Van
Oudshoorns roman dan ook tekort, wanneer men ‘levensspiegel’ uit de titel alleen
opvat in de algemene objectiverende moraliserende zin. Die is er ook, maar er heeft
binnen de roman een andere objectivering plaats: door Willem Mertens van zichzelf,
objectivering waarvan hij uiteindelijk het slachtoffer wordt, want het tweede ‘ik’ dat
hij uit het eerste weet op te roepen, weet hij uiteindelijk niet meer met het eerste te
verzoenen, te doen samengaan. Elke bewustwording - en de roman is een proces van
bewustwordingen - is een splitsing; zelfconfrontatie leidt tot scheiding, reflectie tot
verdeling. Juist omdat dat bewustwordingsproces het verhaal van het boek uitmaakt
- grotendeels dan - is de
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gekozen vorm - beschrijvingen van gewaarwordingen - een welhaast ideale te noemen:
de afstand tot het innerlijk gebeuren is minimaal, maar toch ook groot genoeg om
ordening door de auteur, noodzakelijke ordening wil een chaos voorkomen worden,
mogelijk te maken. De subjectiviteit is zo groot als de minimale noodzakelijke
objectivering mogelijk maakt. Dat naast de beschrijving van dat
bewustwordingsproces gewone beschrijvingen niet ontbreken, zelfs oordelende
woorden van de auteur niet afwezig zijn en de schrijver bovendien door de systematiek
van de indeling het geheel wat demonstratief in de hand houdt, doet de roman nu en
dan aan tweeslachtigheid lijden, die aan de gaafheid ervan afbreuk doet en de lezing
ervan soms zeer bemoeilijkt.
Boven citeerde ik de eerste spiegel-scène uit het boek. Bij een enkel woord uit het
geciteerde stuk aarzel ik: is de auteur aan het oordelende of de hoofdfiguur aan het
zelf-veroordelende woord? Duidelijk is echter dat Willem Mertens zichzelf aan
zichzelf spiegelt en in die spiegeling zo ver durft te gaan dat de scheiding tussen
beeld en spiegelbeeld volkomen wordt. Het spiegelbeeld wordt zelfstandig en het
wordt ook als zodanig beleefd. Niet ongewoon is het dan ook, dat het zelfstandig
bestaan van de spiegelfiguur buiten de spiegel blijft voortduren. De spiegelscène
sluit als volgt af: ‘Snel wendde hij zich af, maar hoe hij ook streefde, hij bleef buiten
zich getreden, zodat thans in de avondkamer de ongure vreemdeling stond,
eigenzinnig, vijandig en sterfelijk.’ En op die confrontatie met het zelfstandig
geworden spiegelbeeld volgt terstond: ‘Een vernietigende angst, daaraan
onherroepelijk overgeleverd te zijn, stond in hem op en vol ontzetting wilde hij
vluchten, toen de deur openging en de dochter binnenkwam.’
Andere spiegelscènes zijn van minder ver doorgevoerde aard; in overeenstemming
met de situatie - een depressieve - is de scène in het hoofdstuk ‘Innerlijk’, waar
Mertens, zichzelf controlerend alvorens naar de directeur van de bank te gaan, in de
spiegel kijkt en zijn eigen verval aan zijn lichamelijke neergang vaststelt, zonder
mededogen. In een korte oplevingsscène in ‘Op voorposten’ monstert hij eveneens
zichzelf en deze keer is hij na de confrontatie ‘zichtbaar tevreden’. De uiterst ver
gaande spiegelscène in ‘Voorboden’, in welk hoofdstuk veel van de komende
ervaringen al min of meer gecomprimeerd aanwezig zijn, kan als beeld van Mertens'
situatie gezien worden: die van de onmogelijkheid een synthese in zijn leven aan te
brengen; elke gewaarwording, elke ontmoeting en elke bewustwording-van-zichzelf
levert een aan hem tegengesteld iets op. Hij is niet in staat dat alles in zijn leven te
integreren; ik
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en het andere ik, opgeroepen door zelfbeschouwing, ik en niet-ik, de buitenwereld,
tot een eenheid te maken, met elkaar te verzoenen. Hij ervaart slechts de tegendelen
zonder ooit tot de begeerde eenheid en daardoor tot de rust te komen. Van die
ervaringen is de roman het verhaal.
In het tweede hoofdstuk ziet men in enkele bladzijden het hele proces van de ik,
die via zelfbeschouwing en overdenking, het andere ik, dat uit de zelfbeschouwing
resulteert, afsplitst tot een overigens in dit geval niet als lichamelijk gevoelde
aanwezige zelfstandigheid. Mertens zit in een café. De aanzet tot beschouwing en
daarop volgende discussie, is schaamte, die al een zekere splitsing veronderstelt. De
innerlijke discussie blijft evenwel nog binnen de normale perken: ‘Wel trachtte hij
zichzelf nog te overreden, dat het geval, zoals de dochter trouwens ook gezegd had,
niets beduidde en hij het geld morgen stipt terug zou geven, maar juist omdat het
zo'n belachelijk klein bedrag was, werd de vernedering er te groter om.’ Een halve
bladzijde verder gaat de innerlijke discussie door: zich zelf excuses aanpraten voor
eigen mislukkingen. Naarmate hij meer drinkt verandert de situatie: uit de innerlijke
discussie scheidt zich een gesprekspartner als zelfstandig af. Naar hem dient hij te
luisteren, aan zijn macht is hij onderworpen. Vóór de nu te citeren passage staat, dat
Mertens weer spoedig verviel in zijn vroeger gemijmer: ‘Het werd een kort en zakelijk
vertoog, waartegen hij maar bitter weinig wist in te brengen. Wanneer hij gulzig af
en toe een slok nam, dan was het, omdat hij in zijn nadeel overtuigd, zich zonder
uitweg in een hoek gedrongen merkte, en al probeerde hij dan in het stuwend
straatgewoel, dat als uit een toverlantaarn op het grote raam voorbijtrok, zijn aandacht
te verliezen, de ander liet niet af, zodat hij, plomp ineen gezakt, met half open mond
of beverig aan zijn nagels bijtend, het aan moest blijven horen.’ Een regel verder
staat, dat hem zijn kastekort als ‘hoogstgevaarlijk, bijna als diefstal (wordt)
voorgehouden.’
De aard van de ander wisselt, hij kan Mertens zowel ontstemmen als gerust stellen,
tot radeloze angst brengen en tot tijdelijke berusting. In de spiegelscène in het eerste
hoofdstuk wordt hij ‘de ongure vreemdeling’ genoemd; hij staat in de kamer
‘eigenzinnig, vijandig en sterfelijk.’ Dat men hier met het sterfelijke ik te doen heeft,
lijkt moeilijk betwistbaar. Een scène aan het slot van het hoofdstuk ‘Jeugd’, in welke
scène door Mertens banden worden gelegd met de spiegelscène uit ‘Voorboden’,
bevestigt het. De meest uitvoerig beschreven ontmoeting met de ander staat in ‘Op
voorposten’. Zij heeft plaats in een concertzaal. Wat de
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ander zegt, wordt zelfs niet geheel vermeld. Volstaan wordt met een samenvatting
die als volgt ingeleid wordt: ‘Het gehoorde kwam in korte woorden op het volgende
neer:’. Het gehoorde stelt Mertens in het gelijk; de onverzoenbaarheid van ik en
niet-ik wordt opgeheven door het leven tot niet werkelijk te verklaren; slechts het
andere is, - geheimzinnige formulering waarop ik nog terugkom. Van de ander wordt
zelfs een gedetailleerde beschrijving gegeven: ‘Een tiental jaren ouder dan hij zelf,
met een bleek gezicht, een scherp gebogen neus en een kleine spitsbaard. Een grote
mond met dunne bloedeloze lippen en vochtig donker groene ogen. Een grijs geruit
pak en een lichte grijze stijve hoed, waartegen het krullende peper-en-zout-haar als
zwart afstak. Handig, zo'n hoed, dacht hij, juist iets voor hem de dingen zo te
verbergen.’ Ik moet zeggen, met het uiterlijk van deze wijze, inzicht gevende ander
niet goed raad te weten. Met de fysionomie, zoals die van Mertens uit beschrijvingen
in het boek bekend wordt, zijn moeilijk contactpunten te vinden, tenzij in de groene
ogen. Wat de slotgedachte van Mertens moet betekenen - wat zijn de ‘dingen’? blijft mij duister. Een mogelijkheid lijkt mij, dat de ander een ouder geworden Mertens
is, die het inzicht en de daaruit volgende rust gekregen heeft; die de tegenstelling ik
niet-ik heeft opgelost door eenvoudig het niet-ik tot niet werkelijk te verklaren; die
ook de angst voor de dood heeft overwonnen, - de vreemdeling spreekt er immers tot lichte ontsteltenis van Mertens - heel rustig over. De ander zou de denkende ik
van Mertens kunnen zijn, maar de denkende ik die hetgeen hij heeft uitgedacht, ook
kan beleven. Want wat de ander zegt, is niet helemaal nieuw: het is de beredeneerde
uitwerking van een flitsende gedachte van Mertens in het tweede hoofdstuk: ‘dit
leven was niet werkelijk en slechts het andere was.’ De ontmoetingen niet de ander
sluiten af met de mededeling dat Mertens ‘tot zichzelf’ komt, hetgeen hier meer dan
een traditionele omschrijving is. De splitsing wordt tijdelijk ongedaan gemaakt.
Behalve in de laatste ontmoeting - op de laatste bladzijde - met de vreemdeling. Want
dan volgt de dood en begint het ‘Andere’.
De uitspraak ‘dit leven was niet werkelijk en slechts het andere was’ is niet
gemakkelijk te verhelderen. Wat nu volgt, is een poging tot ontraadseling. Direct
vooraf aan deze gedachte gaat in het eerste hoofdstuk de volgende gewaarwording:
‘Hij wist zich sterfelijk verlaten te midden der geweldige zwaaiingen van werelden.
Het raakte hem niet meer en hij had er slechts een stil-geniepig lachje voor, omdat
het niet waar kon zijn.’ De cursivering is van Van Oudshoorn. De ontdekking moet
dus een
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heel belangrijke zijn. Onmiddellijk op de gedachte volgt deze mededeling: ‘Terwijl
hij, de glanzende tramrails volgend, zich opnieuw tussen de mensen begaf, voelde
hij zich als op de scheiding van twee Rijken, achter zich latend de leugen van de
dood en de loden omhelzing van het onbegrijpelijke.’ In de hierop direct volgende
passage ondergaat Mertens de buitenwereld als helemaal nieuw; die sensatie duurt
evenwel maar kort; hij tracht ze redenerend weer terug te roepen, maar dat mislukt:
zijn geest is daartoe krachteloos, zijn denken laat zich zelfs niet meer ordenen, hij
krijgt angst voor geesteloze uiteenvloeiing. Met uiterste geestelijke inspanning lukt
het, ‘zijn wezenheid’ te zamen te houden. En hij komt tot zichzelf, hetgeen als een
weldaad wordt gevoeld. Hij keert terug in de gewone werkelijkheid van een regendag.
Er speelt zich in een enkele bladzijde een heel proces af: de ontdekking van een
nieuwe, troostende waarheid: het leven is niet werkelijk, hetgeen het Mertens niet
alleen mogelijk maakt zich vrij in de bewoonde wereld te bewegen - wat niet is, deert
niet - maar hem ook van de doodsangst verlost: zonder werkelijk leven, geen
werkelijke dood. Heel kort kan hij de wereld als niet-vijandig ondergaan. Het net
verworven inzicht wijkt evenwel voor het zich toch weer opdringende leven;
redenerend is de situatie niet weer op te roepen; hij mist nu alle contacten en keert
met veel inspanning in de bekende werkelijkheid terug. De leer heeft gebrek aan
leefkracht getoond.
De hele roman door ziet men pogingen van Mertens de tegengesteldheid van de
buitenwereld op te heffen, allereerst door - steeds opnieuw - haar in zijn leven te
integreren, een samengaan dus van ik en niet-ik tot stand te brengen. Het mislukt
voortdurend, waardoor de onrust en kwelling blijven, de gezochte rust ver blijft. En
om rust, stilte, eenheid gaat het hem, een evenwicht tussen ik en buitenwereld. Er
zijn ogenblikken in zijn leven dat de verlangde rust er is, dat hij niet tegenover een
buitenwereld staat, die niet ziet, maar erin opgenomen is. In zijn jeugd, bij een verblijf
in een dorp, heeft hij dat geluk gekend. Na zijn wrede scheiding van dat dorp zet de
scheiding met de buitenwereld in. Er is een tweede oorzaak van de afscheiding: de
nergens direct genoemde, maar steeds gesuggereerde jeugdzonde van de masturbatie.
Met daarop volgend een niet aflatend schuldgevoel, dat hem ‘klare stijging’ - een
wat vage Van Deysseliaanse term - belet. De jeugdmasturbatie ziet hij als het begin
van de neergang, waar hij op het ogenblik van het verhaal midden in is. Ik vraag mij
af, in hoeverre de masturbatie eerder een teken dan de oorzaak is van het in zijn jeugd
al aan de gang zijnde proces van vervreem-
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ding van de buitenwereld. Wellicht is het beter zo gezegd: zij is teken en laatste
oorzaak tegelijk. Teken: ook liet sexuele - de sexueel gedreven jonge Mertens ervaart hij als een andere; de zinnelijkheid is niet in een totaliteit opgenomen, maar
is een zelfstandige macht geworden, die hem, zoals ook de dood, de sterfelijke
Mertens, in zijn macht heeft, een vijand is, die ook, aan het einde van zijn leven, een
zichtbare gestalte kan aannemen, een herkenbare gestalte: die van de jongen die hem
in de praktijk van zijn ondergang heeft ingewijd, als dat wat gewijde woord in dit
verband gebruikt mag worden. De masturbatie is ook laatste oorzaak: het al op gang
zijnde proces van vervreemding, van zich buitengesloten weten van de buitenwereld,
komt erdoor definitief op gang. Met name het schuldgevoel maakt hem eenzaam en
mensenschuw. Een poging tot verzoening met het sexuele te komen, is Mertens'
omgang met Helene. Maar ook dat mislukt en wel door noodlottige splitsing van de
zinnelijke en geestelijke Mertens, die ook weer tegengesteld zijn zonder zich te
kunnen verzoenen. Als hij voor zich vaststelt, dat ‘het’ met Helene voorbij is (in het
begin van het hoofdstuk ‘Jeugd’), wordt er over hem gezegd: ‘Hij voelde, hoe zijn
liefde reeds dat andere gold, het schone beeld alleen, dat hij, ontdaan van het
alledaagse, zich in hun beste ogenblikken had samengesponnen uit mateloos verlangen
naar het bezielde.’ Het laatste woord is weer een van die vage termen, die veelvuldig
in de roman voorkomen, zonder dat ze een concreet begrip worden.
Over het schone beeld staat er, dat hij het ontdoet van het alledaagse. Hierin kan
men een wat schimmige omschrijving zien van een der belangrijkste pogingen van
Willem Mertens om de tegenstelling tot de buitenwereld op te heffen: die buitenwereld
zelf opheffen. En met die vaststelling kom ik geloof ik enigszins in de buurt van de
in het begin van het boek nog flitsende gedachte: het leven is niet werkelijk. In het
hoofdstuk ‘Ethische verkwijning’ komt Mertens tot een grote hoogmoed, die resulteert
in een totale vervreemding van de werkelijkheid, waardoor de ontreddering tenslotte
nog groter wordt dan voor de aanvechtingen van de hoogmoed. Waarom het in het
hoofdstuk ‘Ethische verkwijning’ gaat, staat beschreven in de eerste zin ervan: ‘Soms
kwam hij het leven en de wereld te vergeten.’ Verschillende wijzen om tot die
vergetelheid te komen, staan in het hoofdstuk beschreven: de gedachte dat zijn leven
voorbij is, dat hij aan alles het hoofd heeft geboden, hetgeen de mogelijkheid, het
recht zelfs tot zelfmoord binnen zijn gedachten brengt. De tweede wijze wordt
ingeleid, door de gedachte bij Mertens, dat met hem de wereld zou ophouden;
sublieme poging om de wereld te overwinnen:
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je zelf tot de wereld te verklaren, ik en niet-ik gaan samen, zij het in een
monsterverbond, dat snel uiteenbarst. Een derde wijze, in Mertens' gedachte indirect
voortkomend uit de tweede, is, zichzelf belangrijker te vinden dan iedereen. Dat
geeft je het recht je aan wrijving met iedereen te onttrekken; de buitenwereld is
geëlimineerd. Het proces van die zelfverheffing - letterlijk: zelf-verheffing - verloopt
langs de bekende weg van de door niets te motiveren verwaandheid alles beter te
kunnen dan anderen tot de verklaring van zichzelf tot genie. Mertens is een eenzame:
zijn ideeën over zichzelf worden door niemand tegengesproken, hetgeen de ideeën
nog verhevigt, wat culmineert in de gedachte de eerste van de mensen te zijn: ‘Daar
hij steeds alleen was en nimmer op tegenspraak stuitte, werd het hem onomstotelijke
waarheid, dat hij de eerste aller mensen was. Vaak, eenzaam op de
zondagmiddagwandeling, stikte hij bijkans van eigenwaan, wanneer hij plotseling
aan zijn onschendbare meerderheid dacht. Dan nam hij een stramme, afgemeten gang
aan om de schijn te wekken als ware hij een luitenant in burgerkleren. Of wel, hij
haastte zich om vóór een heer en dame te komen, krampte met de vingers als een
zenuwachtig violist en begon een melodie te fluiten, in de vaste overtuiging, door
wie volgden voor die enige kunstenaar te worden aangezien.’ Deze passage vind ik
zeer knap: de realisatie van de hoogmoedige ideeën over zichzelf moet plaats hebben
in gedaanten van de vijandige buitenwereld. Mertens maakt zich tot een beëlzebub
in de gedaante van zijn duivel. Dat daarna de werkelijkheid harder toeslaat, de
ontreddering groter is dan ooit, is duidelijk.
Zijn hoogmoed heeft een complete vervreemding tot gevolg: Mertens vervalt tot
een vegetatief bestaan. Er wordt in het hoofdstuk ‘Ethische verkwijning’ nog een
vierde wijze van neutralisering van de werkelijkheid beschreven. Mertens heeft een
tante gehad, die, naar de overlevering wilde, de gave van het hypnotiseren bezat.
‘Ook hij meende soms bij machte te zijn de werkelijkheid naar zijn hand te zetten
en oefende zich tijdens zijn eenzame zittingen in staren. Hij staarde zo lang op een
voorwerp, tot hij het niet meer zag.’ Hierop direct volgt de mededeling, die ik niet
anders kan lezen dan in verband met de zelfmoord aan het einde van het boek:
‘Eindelijk geloofde hij, dat hem slechts de moed ontbrak om uit het venster te stappen
en naar willekeur door de lucht te zweven.’ Maar, als al zijn pogingen, resulteert ook
die van het wegstaren van de werkelijkheid in een heel klein, tijdelijk succes; de
werkelijkheid laat niet af en zijn hoge gedachte over zichzelf verhevigt zijn botsingen
met die werkelijkheid nog, zoals het in enkele zinnen, direct volgende op de juist
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geciteerde, wordt beschreven: ‘De overtuiging, dat er enkel nog een belachelijke
kleinigheid nodig was om hem de beschikking over het bovennatuurlijke te verlenen,
maakte hem ziekelijk prikkelbaar. Hij kon niet wachten, en wanneer hem op de
wandeling iemand de weg versperde, moest hij zich geweld aandoen om niet
handtastelijk te worden.’ De zichzelf aangeprate leer laat zich niet beleven.
In ‘Op voorposten’ komt nog een vijfde wijze van neutralisering voor, met grotere
mogelijkheden tot catastrofe: het in de verbeelding bouwen van een nieuwe
werkelijkheid, zonder langer gebonden te zijn aan de bekende werkelijkheid. Door
een reeks vergissingen, die hijzelf niet als vergissing maar als bevestiging van eigen
mogelijkheden als herschepper interpreteert, komt hij tot de vaststelling van zijn
kunnen. In alle vijf wijzen van pogen tot opheffing van de werkelijkheid zie ik
illustraties van de gedachte, dat dit leven niet werkelijk is; verklaar de werkelijkheid
tot leugen en zij verliest haar vijandig karakter. Dat na de beschrijving van dit alles,
met daarbij de steeds op elke gedachte volgende benauwenissen door de werkelijkheid,
het gesprek in de concertzaal volgt, waarbij de oudere man een theoretische fundering
geeft van het beoefende inzicht, dat het leven niet werkelijk is, is consequent. De
ontmoeting met de man sluit als volgt af: ‘Hij knikte toestemmend en als van een
zware last bevrijd, keek hij behaaglijk de zaal in. Eindelijk was hij het dan toch met
zichzelf eens. Men kon argwaan scheppen, men kon twijfelen, vertwijfelen en zeggen
er is niets. Maar men kon ook teruggaan, het nog eens aankijken en zeggen: het is
gelogen!’ De discussie met zichzelf lijkt afgesloten; maar het discussiepunt is, al
redenerend, geëlimineerd. De nu ontstane rust is een schijn-rust; er is geen eenheid
bereikt, maar er heeft een halvering plaats gehad, met de verschrikkelijke gevolgen,
in het tweede deel van het slothoofdstuk, ‘Voltrekking’, beschreven.
Men kan na dit alles, geloof ik, stellen, dat een groot deel van Willem Mertens'
levensspiegel de pogingen beschrijft, de eenheid der tegendelen te bereiken door een
tegendeel te ontkennen. Opheffing van het leven betekent verdwijnen van de
belangrijkste vijanden: dood en sexualiteit. De moeilijkheden zijn nu nog niet
opgelost, want wat is ‘het andere’, het enige dat is? Men kan voorlopig stellen: de
ontkenning van alles wat geelimineerd moet worden. Het moet zijn: tijdeloos
onstoffelijk, één, zonder innerlijke tegenstellingen, vrij van de onbegrijpelijkheden,
het is stilte, rust, waarheid tenslotte, want al het andere is leugen. Na de flitsende
ontdekking van het niet-werkelijk zijn van dit leven en het zijn slechts van het andere,
zoals beschreven in ‘Herinnering’, vallen Mertens de
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schellen van de ogen en hij voelt zich, ik citeerde het al, ‘op de scheiding van twee
Rijken’. De laatste uitdrukking komt in ‘Voltrekking’ nog eens terug. Mertens is aan
zee, in de ‘geluidloze verlatenheid van het alom wijde landschap’. ‘Zelfs geen vogel
ontplooide de gestrenge stilte en als enig gebeuren dreef een ontzaggelijke wolk als
een statig zeilschip langzaam door de leegte. Hij bevond zich als laatste der mensen
op de scheiding beider Rijken. De wereld der stervelingen was verdoemd, ten onder
te gaan, de aarde zwart afgebrand. Maar aan zijn gelaat voltrok zich het eeuwige
leven. Want dit leek niet op andere, of gaf er de zuiverste voorstelling of indruk van.
Dit was het Andere en het zó mede te leven wilde zeggen voor altijd in de eeuwigheid
te zijn binnengetreden.’ Op deze passage volgt de mededeling dat Mertens tot de
ontdekking komt dat niets hem meer van de waanzin kan redden.
Het woord eeuwigheid wordt hier genoemd. Dat de auteur ‘rijken’ beide keren
met een hoofdletter schrijft, doet de twee rijken als machten zien. De ene macht is
de tijd met alles wat in de spiegel van Mertens leven zichtbaar werd, de andere is de
eeuwigheid, het andere, waarin dat alles niet meer bestaat. Mertens ervaart hier aan
zee een ogenblik het eeuwige, maar in de tijd, hetgeen tot waanzin moet lijden; de
ervaring gaat de krachten van de tijdelijke mens te boven. Ik geloof nu, dat men mag
stellen, dat Mertens door zijn conflict met de tijd pogingen gedaan heeft de tijd te
overwinnen door de eeuwigheid er binnen te brengen. Hetgeen tot mislukking
gedoemd was. Zo kom ik aan de belangrijkste van de tegenstellingen van Mertens'
leven: die tussen tijd en niet-tijd, welke laatste de oplossing van alles moet betekenen.
Dat hiermee nu alles in de roman verklaard is - ik zal het zelf terstond ontkennen.
Duister blijft bijvoorbeeld voor mij het visioen van het Andere als beschreven in het
begin van ‘Voltrekking’. Vier bleke mannen dragen een ‘geheimzinnige last’: ‘Het
was een stakerig hout gestel met poten als van een dier en in de geledingen met
dof-bruine kussentjes bezet.’ Het lijk de profanering van een apocalyptisch visioen.
Duister blijft ook een deel van het slot. In de vreemde, sjiek geklede heer, die Mertens
bij thuiskomt aantreft, ziet hij de tot uiterlijk aanzien gekomen jongeman die hem
eens tot de masturbatie bracht. Op Mertens' vraag aan de vreemde ‘waarom ben je
hier?’ antwoordt deze: ‘Je bent toch onverbeterlijk (...) en ik ben gekomen om je nog
eenmaal een les te geven.’ Ik ben geneigd, in het eerste deel van de zin de nadruk te
leggen op het woordje ‘toch’. Welke les komt de man, die hem eens de fatale les gaf,
nu geven? Onmiddellijk op het antwoord van de man volgt deze mede-
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deling: ‘Toen begreep hij (Mertens) plots de kostbare staat en een gillende afschuw
van het hels sujet gaf hem de moed der vertwijfeling, zodat hij met de kruik als
dodelijk wapen op hem toesprong.’ Wat betekent dat zinnetje ‘toen begreep hij plots
de kostbare staat’? De man is gekleed in rok en witte das, met ‘parelknopen in het
overhemd en verlakte schoenen’, beschrijving die mij doet denken aan het uiterlijk
van een allegorisch voorgestelde dood. En ik geloof ook, dat Mertens in hem de dood
herkent: in één gedaante zijn de twee doodsvijanden van zijn leven, de twee grote
onverzoenbaren, sexualiteit en dood, aanwezig. Temeer klemt de identificatie van
de man als de dood, omdat Mertens' pogen, de dood te doden, door de man met de
dood verijdeld wordt: hij gooit hem uit het raam. De les die hij komt geven, moet
die van de confrontatie met de dood zijn. Brengt men deze beschrijving uit de
hallucinaire wereld van Mertens terug, dan houdt men een zelfmoord over, zelfmoord
die een laatste poging is, de confrontatie met de grote onverzoenbaren in zijn leven
te ontgaan. De laatste woorden van de roman benadrukken niet alleen de vrijwilligheid
van de zelfmoord, maar ook het doel dat erin nagestreefd werd: ‘de doelbewuste
zweving naar het Andere begon.’ Werkelijkheid wordt, wat Mertens eens slechts in
zijn hoogmoedige verbeelding voor mogelijk had gehouden: de overwinning van de
dubbele gespletenheid, die Mertens' levensopgave was.

Merlyn. Jaargang 3

333

Vestdijks Mnemosyne in de bergen
R.A. Cornets de Groot
I
Vestdijks Mnemosyne in de bergen verscheen voor Merlijn van dezelfde schrijver.
Beide werken zijn aan Willem Pijper gebonden: het eerste door de opdracht ervan
aan deze componist, - het tweede doordat het de tekst is, die bij zijn opera hoort.
Anders dan Merlijn, die de tekens van de dierenriem volgt, passeert Mnemosyne de
negen hemelsferen. Daarom is Mnemosyne een gedicht in negen zangen en over elke
zang heerst een planeet, gesteund door een die planeet toegedachte muze. Niet de
zodiacale, maar de planetaire psychologie is hier aan bod en het gemis aan Pijpers
muziek wordt misschien vergoed door de muziek der sferen (volgens het oude geloof
danste op elke planetenbaan een sirene, die, voorloopster van Yves Klein, eeuwig
éen en dezelfde toon voortbracht. Met hun zevenen schiepen zij aldus de onhoorbare
muziek der sferen. Vestdijk verving de zeven sirenen door de negen muzen en al
blijft hun muziek onhoorbaar, ze is misschien niet minder harmonieus).
De planeten, waaronder men ook de zon en de maan rekent in de astrologie, volgen
elkaar in dit gedicht op in de volgorde van hun afstand tot de zon. De aarde doet als
planeet in dit gedicht uiteraard niet mee. Maar ook Pluto is als planeet uitgeschakeld.
Misschien gelooft Vestdijk dat de invloed daarvan astrologisch beschouwd te
verwaarlozen is. Van Pluto af gezien is de zon trouwens niet groter dan een
speldeknop, heb ik eens gelezen en hoeveel astronomen betwijfelen niet de echtheid
van Pluto's planetendom. Misschien was deze heerser van de onderwereld maar een
maan van Neptunus, die te ver van honk ging en het toen zelf maar uit moest zoeken.
Geen Pluto dus en geen tiende muze.
De volgorde der planeten levert een natuurlijke indeling van het hele gedicht op,
een 2-5-2-indeling, met de zon en maan voorop, de vijf ‘klassieke’ planeten in 't
midden, en de twee ‘moderne’, Uranus en Nep-
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tunus, achteraan. Dat andere indelingen, naar andere criteria dan astrologische,
mogelijk zijn, is waar: we komen daar nog wel op. Hier past eerder de opmerking
dat Vestdijk in zijn waardering de planeten zon, maan, Mercurius en Venus voor de
meest gunstige schijnt te houden. Tot en met Venus gaat het de hoofdpersoon uit dit
epische gedicht als van een leien dakje. De overige planeten zijn minder welwillend,
blijkbaar, met uitzondering van Neptunus, maar als Neptunus aan de beurt komt is
de hoofdpersoon al dood. Het gunstige van de eerste vier planeten, schijnt men te
verklaren uit het feit dat het ‘lichtplaneten’ zijn, - ze zijn zichtbaar terwijl de zon
nog niet ten onder is. De overige planeten (van een aards standpunt gezien) ‘zien’
de zon nooit en zijn dus alleen 's nachts zichtbaar: zij horen het rijk der duisternis
toe. Niet alle astrologen denken er echter zo over en misschien denkt ook Vestdijk
zelf er toch anders over dan zich nu en op het eerste gezicht laat aanzien.
Vanzelfsprekend is het wereldbeeld dat hij ons toont geocentrisch. In ieder geval
ontbreekt in de vierde zang een heliocentrische verklaring van Venus' verschijning
als avond- en morgenster en van de ingewikkelde lus, de tegendraadse beweging van
de planeet.
In het volgende zal ik de inhoud van de negen zangen zo zakelijk mogelijk
weergeven, me onthouden van commentaar, behalve daar waar dat strikt noodzakelijk
is terwille van het begrip. In een samenvattende nabeschouwing volgt dan een
interpretatie van het geheel. Voordat ik met het eerste begin, wil ik de lezer ervoor
waarschuwen, dat het lezen van dit gedicht misschien geen pretje is. De pret kwam
bij mij pas na de zoveelste herlezing ervan. Ik ben echter hardleers en geen estheet.
Ik zou niemand aan willen raden het gedicht maar éen keer te lezen. Want men zou
verbluft zijn over het ‘schone’ en verbaasd over het ‘absurde’ (Zie Critisch bulletin,
januari, 1947, blz. 10/19).
‘Nil admirari’, zei Horatius. Dat is het beste.
Dan nu de beloofde samenvatting:
In de eerste zang, die aan Apollo en Euterpe is gewijd, stelt de schrijver zich iets
ten doel: een reis naar de Alpen. Door de onmogelijkheid daarvan - het is oorlog laat hij zich niet tegenhouden. Hij plaatst de Alpen eenvoudig in het winterse
polderlandschap van ons land en bestijgt de bergen. Hij droomt zijn reis tot
werkelijkheid en er is in zijn droom een ongeremd uitleven van zijn verlangen. Geen
bezwaar is hem te groot. Het klimmen gaat hem zonder moeite af en met dit
lichamelijk stijgen, stijgt ook zijn pleizier in wat hij doet. Het visioen verdwijnt
echter, maar
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op het nablijvend beeld is nog best voort te fantaseren. Vestdijk heeft daartoe behoefte
aan een plaatsvervanger voor hem en hij vraagt dan ook, terugdenkend aan dat visioen
waarin hij nog zichzelf was:
Wie of ik was? Wie deze onbestaanb're reis
Beraamde?

en verzint dan enkele mogelijkheden.
Een kluizenaar, een rover, een keizer, krijger, schriftgeleerde, etc. om tenslotte
zijn keus te bepalen tot een student, die zich ‘door 't laagland heen aan hoog're liefde
waagt.’ Het is duidelijk, dat de verleden tijdsvorm van (‘Wie of ik) was’ hier op het
heden slaat, waar hij zich van distancieert, om zijn voorstelling een realiteitskarakter
te verlenen. Het kind zegt: ik was ziek en jij was de dokter, om het spel van dit
moment mogelijk te maken. Ik vertel dit, omdat later blijken zal, hoe belangrijk deze
neiging tot spelen is, dit verblijf in sprookjesland waar de tijd stilstaat, de realiteit is
buitengesloten en het niet-reële tot realiteit wordt vervoegd door de vervoeging van
een werkwoord in de verleden tijd.
De student vervangt van nu af aan de schrijver. Hij belandt in een dorpje, waar
een herberg ‘Het goede geheugen’, waarvan het uithangbord een schrikaanjagende
voorstelling toont - een onder hakhout verpletterde jongeman in een ravijn - hem
onderdak biedt. De schildering houdt hem bezig, - hij kijkt ernaar ‘of het zijn
dubbelganger is die voor hem leest’, zegt Vestdijk. Op navraag van de student naar
de zin van dit bord, nemen de waard en de zijnen een afwerende houding aan. Wat
voor de student een anagogische betekenis heeft, de sneeuw, het bord, blijft
naturalisme voor hen.
Hoogstens is de waard bereid de student het verhaal te doen van een monnik, die,
slechtgeschoeid, ‘naar boven klom en viel, te pletter in 't ravijn.’ De lezer geve acht
op dit voor de toekomst belangrijke verhaal.
De eerste zang besluit met een natuurbeschrijving waarin een beek, een molen en
de ondergaande zon een rol in spelen, die psychanalytisch onderlegden onder ons
niet zullen misverstaan. De student evenwel begeeft zich ter ruste in ‘goed vertrouwen
op de macht der stage wederkeer’.
In de tweede zang (gewijd aan Luna en Clio) belet het scheprad de student het slapen.
De maan breekt door en tovert de student wat hallucinaties voor. Op een berg gezeten
openbaart zich de muze der geschie-
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denis aan hem. Hij geeft, onder uitschakeling van zijn bewustzijn, zijn zintuigen de
kans méer waar te nemen dan er waar te nemen is, een zelf-kicken dat de schrijver
begrijpt als een ‘stamelen’ van de student, - nee - een stamelen in hem, van wat Clio
hem onthult ‘aan herinneringen’. De vergezichten (ver: in ruimte en tijd) zijn beelden
die het onbewuste van de student produceert. Opnieuw is hier een mechaniek in
werking, dat het niet-reële verzelfstandigt en de werkelijkheid veronachtzaamt. De
geschiedenis van de mensen, al te vergankelijk, speelt zich hier af tegen een
achtergrond, de Alpen, die blijvend lijkt, en hoe onbetrouwbaar is reeds dat verleden,
hoe weinig blijvend ook die onverzettelijke natuur!
‘Zijn,’ denkt de student (of laat het Vestdijk zijn of Clio, het is hier - 58e strofe
van de tweede zang - moeilijk uit te maken). ‘Zijn / Is steeds verlost voor wie het
Zijn laat gélden,/ onuitgebeeld en zonder schaal of schijn//’.
Luna, bij uitstek de godin van de verbeelding (de schijnwereld, Luna's
schijngestalten) brengt de student het onderscheid bij tussen schijn en wezen, en het
is nauwelijks een wonder, dat de student in zijn droom het uithangbord tot
werkelijkheid ziet worden, met hem zelf als slachtoffer onder het, met opzet? neergestort hout (strofe 72). Maar hij slaat geen acht meer op dit voorteken, de
student, en de herinneringen gaan onbevredigd van hem, ‘zoals de vrouwen van hun
minnaars gaan...’ De tweede zang besluit met het ontwaken van de student in de
vroege morgen. Hem boeit, nu Luna verdwenen is, het ‘wegwerv'lend drab’ weer:
alles wat overbleef ‘van (de) diamanten fonkeltroon der nacht’...
Mercurius verschijnt, in de aan hem en Thalia gewijde derde zang, in de vroege
morgen: als morgenster dus. Hij wordt ons voorgesteld als de vrolijke gids aan gene
zijde van de Styx - een voorstelling die met het vrome geloof in overeenstemming
is, al is Mercurius hier gestoken in het uniform van de Alpensoldaat en al is de Styx
hier slechts de ‘dood des slaaps’ waar de student zojuist uit ontwaakte.
De Alpensoldaat is, in deze vroege morgen, de nieuwe gast voor de herberg Het
goede geheugen. Hij blijkt een vrolijke, onbezorgde figuur, een rokkenjager en
grappenmaker, ontworpen naar het sociale, eidetische, naar buiten gerichte type uit
Vestdijks De toekomst der religie. Zijn attributen zijn opvallend gelijk aan die van
Mercurius:
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‘een hoed, bevleugeld
Als tot spoed of toverij of leugens strooien
In ied're stand kan hij hem plooien,
Naar ied're wind zich olijk tooien,
Zoals hij zelf graag rollen speelt
Zo gauw het eend're ik verveelt,’

schrijft Vestdijk, en ook op dit punt - Mercurius als de Aartsveranderaar - houde de
lezer zijn aandacht gevestigd in verband met wat nog komen moet.
Andere overeenkomsten met Mercurius treffen ons in zijn schoeisel:
‘Zij voeren hoog hem door de lucht
Zij zijn een fiks gevleugeld paar.’

In zijn staf:
‘Zijn bergstok wordt een toverstaf,
Een roodgezwollen druivelaar
Die druifjes zet voor over een jaar,’

een fallisch symbool dus, en een te meer, waar ook de hoed, Freudiaans beschouwd,
zo'n symbool is. Trouwens, Hermes zelf was een fallisch symbool, zijn naam betekent
zuil, en dat hij zijn naam eer aandoet in deze derde en de volgende zang, bewijst
alleen maar dat hij gepreformeerd was tot de onschuldige vrolijkheid waar het
gesymboliseerde ook enkelen onzer soms toe brengt.
Het doel van de soldaat is een bezoek aan zijn vader, hoger op de bergen in. Een
zekere aandacht mag men wel schenken aan het feit dat de soldaat de dochter van
de waard (ze treedt al in de eerste zang op, waar ze enige indruk op de student heeft
gemaakt) niet de minste aandacht schenkt. Hij wendt zich integendeel tot alle
aanwezigen en maakt zich vrolijk over de student, waardoor hij de lachers op zijn
hand krijgt (en zijn afkomst uit het sociale type verraadt). Maar hij nodigt de student
vriendelijk uit mee te gaan de bergen in en de student aanvaardt de uitnodiging
dankbaar.
Veel gelegenheid om met de soldaat van gedachten te wisselen krijgt hij echter
niet: de soldaat is doorlopend aan het woord en met woorden is hij tot alles in staat.
Het is alsof hij het berglandschap - in eerste instantie
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(eerste en tweede zang) door de schrijver opgetrokken - voltooit:
‘Geen wijziging, echt of in schijn,
Dan op het fel kwikzilversnel
Met oog en hand volvoerd bevel
Van hem die meer schijnt dan soldaat...’

en hiermee staat de identiteit van de soldaat wel vast, het kan niet anders of hij is
Mercurius. Noemden de alchymisten hun kwik niet naar hem? Andere
karaktereigenschappen die zich in dit verhaal openbaren, zijn een grondige
oppervlakkigheid, een niet te verwaarlozen onbetrouwbaarheid, vrouwenverachting
en een veel te ruim geweten. Niettemin mist Mercurius zijn uitwerking op zijn
volgeling niet:
‘Nu is hij (Mercurius) nog de ingewijde,
Niet slechts in kloof en gemzenweide,
Ook in de ziel van die terzijde
Zijn eigen ernst'ge heenweg gaat...’

En als die twee ergens zitten uit te rusten en te eten, overkomt het de student, fataal
als een natuurramp:
‘...En thans
Eerst speurt de nieuw'ling de cadans
Van 't in zijn rust gestoord orgaan
Dat kloppende omhoog komt staan
Dat aanklopt om gehoor, dat klopt
En klopt, in zijn wel zeer beknopt
Protest klop-klop, 'k ben op - 'k ben op...’

Wie wil, kan in de reaktie van de ziener op 't op-zijn van het studentikoze orgaan,
naast een naturalistische betekenis (Mercurius betrekt zijn woorden op de techniek
van het bergklimmen) ook een anagogische betekenis zien:
‘Een haast'ge tocht is voor de dommen;
Gebogen sjokkend, knieën krommend,
Stijgt men in 't hooggebergte op,
Wie 't haastig wil valt vóor de top
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Neer langs de weg - wie uren lang
Moet klimmen kiez' de slakkengang.’

Even verder spint Mercurius de gelijkenis van het bergland met de vrouw trouwens
direkter uit:
‘Men gaat aan vrouwenvlees te gast
Als aan de bergen: even rond
En even brokk'lig in de mond
En op een afstand even wit...’

Na dit gesnoef stapt het tweetal op en gedurende de wandeling valt de avond.
De derde zang besluit met een landschapsbeschrijving in de termen van het blijspel
(waar Thalia de muze van is). En met de karakteristiek van dit landschap wordt ook
dit tweetal getekend:
‘En die coulissen, koel en wijd,
Verzinnebeelden 't zelfverwijt,
Van wat in hen optreden moet:
Teveel geblaak, te weinig gloed,
Een loze vonk, maar onder 't roet,
Gewogen en te licht bevonden...’

Met dit inzicht komen ze in het volgende dorpje aan, waar het feest is, die avond.
De vierde zang is gewijd aan Venus en Terpsichore.
Venus treedt hier op als avondster (de avond is zojuist gevallen), maar de schrijver
geeft in het kort haar hele levensloop even weer. Hoe zij, als morgenster, van haar
make-up ontdaan na minnehandel met de aardezonen, vervolgd wordt door de zon,
die haar met zijn licht overstraalt en haar ‘onlout're dromen’ wegbrandt (in de tijd
dat Venus voor ons onzichtbaar blijft, dus). Hoe zij grootmoedig en tegen beter weten
in, toch vergiffenis van hem krijgt en weer als avondster tegen de hemel te pronk
kan staan. De dichter vertelt dan, hoe haar niet uit te drijven drang tot liefde herleeft
en hoe zij met haar lus, die Ptolemaeus in roekeloze wetenschappelijkheid naar
epicykels deed omzien, de zon voor de gek houdt en zich in laat halen, om zich, aldus
aan vaderlijk toezicht
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onttrokken, opnieuw aan de liefde te wijden. Het is de hele kringloop dus, uit de
macht der stage wederkeer, die ook 't vrouwelijk raffinement voedt, dat Vestdijk hier
van kracht laat zijn om er het meisje uit Het goede geheugen door te typeren. Want
zij is er, op dit feest, ontsnapt aan de bekrompen waakzaamheid van haar vader. Nu
ziet Mercurius, die haar in de herberg Het goede geheugen niet aankeek, zijn kans
pas schoon. De student daarentegen, benauwd een blauwtje te lopen, houdt zich
schroomvallig op de vlakte en zo worden Venus, want het meisje is niemand minder
dan zij) en Mercurius die de juiste stemming in het danslokaal brengen, tot het paar,
dat Terpsichore de uitbundigste hulde brengt. De ernstige jongeman die het aanziet,
beleeft het schone van die droom: de vereniging van kou en hitte, zon en maan, - de
verzoening der tegenstellingen - waar Mercurius inmiddels niets voor voelt. Niet
Eros, maar sex, denkt hij. De student evenwel, koestert zijn droom en gaat het
logement in om in de eenzaamheid van zijn kamer de apotheose van de twee schoonste
planeten te zien. Opnieuw verschijnen hem daar de illusies, afsplitsingen van zijn
verbeelding, vrouwen en meisjes, mooi of afgebeuld, maar die hij allen kent als
evenzoveel personificaties van ‘het puikjuweel der sterren,/ de een'ge en de eerste!’
Voor de schoonheid daarvan is geen offer te groot, geen straf te zwaar, vindt hij, en
zo raken in zijn verbeelding het goddelijke en het ongoddelijke aan elkaar, nee, 't
een slaat in het andere om, en, schijnen Mercurius en Venus al ten hemel op te stijgen
(de soldaat voert haar
‘dwars door 't branden
Der geestdrift om zijn danskunst en de hare, Om dan, de wilde bergwinden trotserend,
Hoger, steeds hoger haar zijn wiekslag lerend,
Zich saam met haar bij 't sterrenheir te scharen -’),

die apotheose voltrekt zich blijkbaar slechts parenderwijs, als om te tonen, dat zelfs
goden niet boven de menselijke beperktheid uit kunnen stijgen... (volgens de
voorstelling van Vestdijk staan beide planeten op dit moment een tijdlang, van de
aarde af gezien, in dezelfde oogstraal). De ware apotheose vond misschien alleen
maar plaats in de student, die zich aan zijn gefantaseerde liefde optrok en zich in de
droom boven de goden verhief.
Men streeft niet ongestraft zijn goden voorbij, en op de hybris van de student volgt
dan ook onmiddellijk de straf. In de vijfde zang, gewijd aan
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Mars en Kalliope, is de geest van Mars in Mercurius gevaren. De geestige,
welwillende jongen is in zijn tegendeel omgeslagen en ook het licht van deze morgen
is naar zijn woede vervormd. Er zijn lezers die moeite hebben deze onverwachte
omslag te verwerken: hoe is 't mogelijk, dat de romanschrijver en psycholoog Vestdijk
hier de plank zo schijnt mis te slaan? Want dat de student zich aan hybris heeft
schuldig gemaakt, staat niet met zoveel woorden in de vierde zang te lezen,
integendeel, àls het er staat, dan moet men er naar zoeken: gun ook mij een beetje
inzicht van subtiel karakter!
De tovenarij die deze gedaantevenwisseling bewerkstelligt, zit hem natuurlijk in
die hoed, die de lezer volgens afspraak in 't oog zou houden: de hoed die zich naar
iedere wind plooit, ‘zoals hij zelf graag rollen speelt, Zo gauw het eend're ik
verveelt...’ Maar ook formeel is die omslag wel te verklaren: in een reeks van negen
is de vijfde schakel nu eenmaal het midden, de spil, door de werking waarvan het
een in het andere komt te verkeren. En het is nog wel ingewikkelder ook, want van
binnen uit beschouwd is de vijfde zang het hart van dit gedicht, en wie weet hoe
moeilijk begaanbaar de wegen zijn naar iets dat zo ongerijmd is als een hart, die
verwondert het niet, dat sommige lezers Vestdijk hier niet kunnen volgen. Maar in
ieder geval is Mercurius hier tot Mars geworden en Kalliope is de beschermvrouwe
van de kern van dit epische gedicht.
Om van de woede die deze zang is ingeschapen overtuigd te zijn, is het voldoende
dat men hem beziet, zegt Vestdijk, ‘'t Is voldoende dat het rood overgiet
Dit lijkkleurig gemaskerd gezicht’

van Mars in zijn toornende verontwaardiging, die de student, nog in de ban van zijn
droom, verkeerdelijk aanziet voor ‘wanhoop om haar’.
Niet alleen 't weer, ook het liefelijke landschap van Mercurius, voegt zich naar
Mars' razernij: een kalken woestijn, een grillig murensysteem, - een pad de
eenzaamheid in, dat zich voortdurende versmalt, een afgrond die zuigt aan de ziel,
van wie erin kijkt. Houthakkers hangen aan de bergwanden, vechtend met de
zwaartekracht, zingend, niettemin. In een kloof aangekomen, die hun het vergezicht
ontneemt, schept de soldaat op over het soldateske leven en de heldenmoed, dit leven
aanklevende. In het kort geeft Mars zijn visie op de Zwitserse krijgsgeschiedenis,
waar hij de ziel van is. Inmiddels stijgt het pad, de kloof uit, om zich in de verte weer
te verheffen boven de afgronden aan weerszijden
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daarvan. Mars, nog steeds redenerend, verandert van thema, al handhaaft hij zijn
toon. Hij heeft het nu over de vrouw en wel over de overwonnen vrouw, waarbij hij
de gelijkenis tussen oorlog en liefde, in welke zaken naar men zegt, alles is toegestaan,
dankbaar aangrijpt, om de student in te wijden in het mysterie van het leven:
‘Want gedrild is de lust op zijn grootst!
Als de minnaar de krijger nabootst
En de speer, van de bloedstroom 't roodst,
Roder wordt tot een woestere stoot
Dan wordt leven verwekt uit de dood!...’

Beledigend, ook voor de student, spreekt hij over Venus, maar daarbij klinkt in de
eerste twee verzen van het nu volgende citaat een mijns inziens gerechtvaardigd
verwijt van Mars door:
‘Jij, onzalige rat van omlaag
Die aan mijn zielsverrukkingen knaagt
En een maagd ziet in eerlozen, vráag
Dan die deern naar haar nachtelijk lot,
Dat haar eer en jouw eerzucht bespot!
Op dit woord, dat het schelmstuk omschrijft,
Is het hem (de student) of de bliksem verdrijft
Het verhelende duister, - wat blijft
Er van wat hij als godheid in droom
heeft vereerd?’

De hybristheorie, het gecursiveerde in acht genomen, schijnt dus wel te kloppen: er
is geen apotheose van Venus en Mercurius/Mars, er is er hoogstens een van de student,
- maar hoe kunnen de goden zo'n zelfverheffing ongestraft laten? Mars' wraakzucht
verschrikt hem, hij snelt de hoogte in, het teugelloze water, van de vier elementen
het meest angstaanjagende, ontvluchtend... Hij overwint hogerop, de drang tot
springen. Maar op het hoogste punt aangekomen (waar hij doodmoe in elkaar zakt
en inslaapt), haalt Mars hem in en loopt hem voorbij. De breuk tussen de beide
vrienden is na dit verraad wel onherstelbaar... Na geruime tijd ontwaakt, kijkt hij de
andere kant op de diepte in en kijk, dáar is het landschap weer, zoals het voor
studenten als hij behoort
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te zijn: geurend naar het zoetste, groen als 't paradijs. De rotsige zoom, waarop de
student zich bevindt, schrijft Vestdijk,
‘Scheidt twee werelden, tweeërlei droom
Gruiswoestijn en oase beboomd
Grenzen nauw aan elkaar...’

Ook daar, in 't liefelijke, zuidelijk gebied, zijn de houthakkers bezig. Het gekapte
hout is er gevaarlijk opgestapeld: op de rand van de afgrond, - in een wankel
evenwicht. De student zet, peinzend over zijn ontrouwe vriend, de tocht voort, tot
hij hem opeens ontwaart in de diepte beneden hem, waar hij ligt te rusten: juist onder
een stapel hakhout! Het toeval regelt het lot: Mars moet dood. Reeds zet de student
het hout in beweging en daar stort het al neer op de kruin van de slaper, die met rood
wordt overdekt. De misdaad die niet meer goedgemaakt wordt, is voltrokken en op
dit punt gekomen, distantieert de schrijver zich opeens van de student, met wie hij
zich in het vorige vereenzelvigd had. Sprekend in de journalistieke wij-vorm maakt
hij ons tot ooggetuige van de dood van Mars, en vertolkt ook onze gevoelens bij dat
graf:
‘En terwijl híj zijn daad al vergeet, Van een herbergnaam gans'lijk geen weet
En geen heugenis meer, - wordt óns leed
Om 't verlies van wat in ons gedicht
Leefde juist door 't geheugen gesticht
Tot iets meer dan wat leed ooit kan zijn...’

Jaren her, namelijk, is daar ter plaatse, een dodenbord gaf dat aan, eender ongeluk
gebeurd en het goede geheugen sticht ons leed tot het bewustzijn van de macht der
stage wederkeer, die niet te overwinnen is, misschien. De schrijver staaft het verband
tussen beide gebeurtenissen en geeft Mars het dodenbord, dat in de val van het
hakhout afknapte, in de hand. Dit dodenbord draagt dezelfde voorstelling als het
uithangbord van de herberg ‘Het goede geheugen’. De muze neemt de taak om Mars
de goddelijke eer te bewijzen die hem toekomt, van de schrijver over, en daarmee
eindigt de vijfde zang.
De volgende zang staat onder bescherming van Jupiter en Erato.
Jupiter is in ons planetenstelsel de planeet met de meest verwoestende
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zwaartekracht. Een verwijzing naar dit feit vindt men daar, waar Vestdijk het heeft
over ‘de zonnegloed slurpende vruchten./ Die, moeten zij vallen, ook weten waarom
en wanneer.../ En soms zelfs op wie!/’ Zelfs Erato moet het op Jupiter met zesvoetige
anapesten doen of met iets dat daarvoor door zou kunnen gaan. Het is de zang waarin
de moord breed wordt uitgemeten.
Ook in deze zang is de schrijver nog steeds ik, met welk woord hij zich tegenover
de student, hij, blijft plaatsen. In de inleiding van de zang geeft de dichter de student
in overweging, het hogerop te zoeken, daar, ‘waar men toeven kan zonder zichzelf
steeds te schouwen!’ De inleiding is hermetisch gesloten, moeilijk te doorzien. Maar
met het mystisch-introspectieve type uit De toekomst der religie voor ogen (d.i. het
type tussen het ‘sociale’ en het ‘metafysische’ type in), vermoedt men de bedoeling:
een tussenweg tussen de uitersten, door beurtelings van het ene naar het andere
uiterste te gaan. Maar, zegt de dichter er zelf bij, we mogen zulke gedachten bij de
student niet verwachten: ontredderd jacht hij voort, de hellingen langs, achtervolgd
door gevoelens van schuld. Of niet?
Een moord beging hij zomin als de vijflingstam
Van die esdoorn die hij voorbijklimt. Daar ronken
De wespen, schuldeloos, zij het ook wreed. Daar ontnam
Een zwaluw insecten het eendaagse licht, en ontkwam
Er ook geen, niet één tel is d'ander de jachtlust ontzonken!

aldus de student, die evenals die dieren, om zelf in leven te blijven het leven van een
ander genomen heeft.
En verder:
...Het zuidelijke dal
strooit gestorvenen uit op de winden, of onder zijn zoden
Liggen zij poop'lend in weekwarme aarde, ontboden
Al bijna tot voedst'ring van wat uit hen opbloeien zal.

Zo past hij de woorden van Mars, ‘Dan wordt leven verwekt uit de dood’, gevarieerd
naar eigen inzicht toe op de moord die hij beging. De dood dient het leven en het
leven verrijkt zich door de dood (In de astrologie is Jupiter de planeet van het vette
der aarde en van de oogst, ook die van roem en eer).
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In de diepte opnieuw de houthakkers, thans huiswaarts kerend, de berggeiten ook en
de herdersjongens: wezens vertrouwd met het ruwe leven hier, en voorafbeelders
van de bij uitstek hier passende kluizenaar, in wiens nederige hut de student van
harte welkom is. De capucijn ontvangt hem daar. Het is de eenzaamste plek in het
Alpenland, volgens de monnik: bezoekers worden er alleen heengedreven door angst.
De student hoort het verhaal van een hoogmoedige zondaar, die er gewoond had,
jaren her, - verbitterd door het lot van zijn zoon, die hier in de bergen omkwam en
de lezer doet er goed aan zich dit verhaal te zijner tijd weer te herinneren.
De parallel er van met de dood van Mars ontgaat de student inmiddels: hij is
immers alles allang weer vergeten, al komt het de lezer misschien gezocht voor de
student zijn moord te láten vergeten. Maar het zal blijken, dat dit vergeten later zinvol
kan worden verklaard. In ieder geval is vergeetachtigheid een kenmerk van het
‘metafysische type’, tegenpool van het sociale type (Mercurius), en het is, zie
Vestdijks inleiding tot deze zang, tot dit type - vertegenwoordigd door de
bergkluizenaar - dat de student zich thans te wenden heeft. De monnik maakt het de
student wat dat betreft, gemakkelijk genoeg. Na het eten ontvouwt hij de jongen zijn
filosofie: dat streven naar het hogere ons niet nader brengt tot God; dat ook in het
lagere gebied het leven niet veilig is. Hij spreekt van de dood die de ouders wegneemt,
maar waardoor kinderen eerst waarlijk in vrijheid kunnen leven, en hij verbindt deze
gedachte van de dood der ouders en het leven in het lagere met de door middel van
het verraderlijke hout bedreven moorden. Hij vertelt van de dodenborden, die ter
heugenis aan dergelijke rampen, hier en daar in het landschap staan. Hij beschrijft
een moord, die tot in onderdelen gelijk verliep als de misdaad van de student en hij
wijst op de gelijkenis van de voorstellingen op de dodenborden met die op het
uithangbord van de herberg Het goede geheugen. En dan ontwaakt de student even:
hij ként die herberg, - maar zijn geheugen brengt hem toch niet terug tot die moord...
Na een poos van wantrouwig zwijgen vervolgt de priester zijn preek. Waarom zo
hoog geklommen? Waarom de bergen niet halfweg bewonderd, de kruinen en dalen
in enen? Voor het dorstende oog, zegt hij, geldt de guldene middenweg. Wie tot het
uiterste gaat, is vertrouwd met Gods weegschaal nog niet, aldus de priester, die hier
wel een heel andere middenweg propageert dan de schrijver zelf in de aanhef van
deze zang. Zijn middenweg is immers een weg tussen de uitersten, - bij Vestdijk
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daarentegen is het de lijn die de uitersten verbindt, de top- en de dieptepunten: een
koortsgrafiek...
De monnik toont de student het bedwelmende uitzicht uit zijn raam, de belofte
van de weg van het midden:
‘Als dít hij kan tonen, zoals uit een huiselijke schat
't Omkoesterde pronkstuk, verheldert zijn glimlach die dreven,
En 't is of zijn blik de student mee gezegend had
En genood om het heerlijk taf'reel mee zijn zegen te geven.’

De monnik van de aura mediocritas blijkt hier al, wanneer men tenminste lezen kan,
niemand minder dan Zeus, voor wie gastvrijheid wet is. Vandaar dat hij de student
onderdak verschaffen zal, het dorpje in zal gaan om fatsoenlijk schoeisel en eten
voor hem te halen. In de tijd dat hij weg is, raadt hij de student, moet die zich maar
verlustigen aan het heilig landschap, dat in twee helften zich breekt: ‘in het hoge en
't lage,/ En beide door d' éne bezinning der liefde vereend...’//
De student, alleen nu, in de ongerepte natuur, voelt zich verlost, verlicht, maar
juist daardoor teruggeleid tot de oorspronkelijke zwaarte van het peinzend gemoed.
Zo diep in zichzelf, meent hij, was hij nooit eerder afgedaald. Opnieuw verschijnen
hem de beelden, als eens in de maannacht met Clio, als eens, toen de baan van
Mercurius die van Venus deelde. Thans evenwel weet hij, dat de beelden die in hem
opdoemen, van hem en voor hem zijn, maar, gelooft hij, zichzelf is hij daarbij grondig
vergeten. Op magische wijze heeft de natuurlijk-volmaakte omgeving zijn ik
onttroond. Hij aanschouwt de geliefde op de wijze der troubadours, dit is, door middel
van een geestelijk apperceptievermogen, dat zich op het moment der aanschouwing
van het normale apperceptievermogen niet onderscheiden laat. Men zou net zo goed
kunnen zeggen, dat zijn ogen geen beelden ontvangen, maar ze scheppen, naar de
trant van de gnosticus, voor wie de personen Gods ‘meer zijn dan zij schijnen/ En
duizenden geesten doen raden in 't goddelijk verband.’/ Men kent dit soort
verschijningen uit verhalen van mystici en heiligen, in wie zich de strijd tussen goed
en kwaad afspeelt, - voor wie engelen en duivels uit het niets geboren worden, maar
achter welke gestalten men God en Lucifer vermoeden blijft, wanneer men tenminste
niet geneigd is alles terug te brengen tot een soort van zelf-kick.
Zo vergaat het ook de student, want Venus is er wel, maar zij is er slechts éen uit
de velen die hem verschijnen.
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‘En over de vrouwen, die buigzame bruggen, betreedt
Hij de mensheid,’

schrijft Vestdijk en hier zien we dat de student zich voelt worden tot een
vertegenwoordiger van het sociale type. Hij verbroedert zich met de
‘natuurlijk-volmaakte mensheid’. Tot nader order, - want ook die ban wordt gebroken.
Ik herschrijf en vervolg:
‘En over de vrouwen, die buigzame bruggen, betreedt
Hij de mensheid: zij óok wil zich zaligheid drinken
In teugen die híj voor hen drinkt, tot zwelgen gereed
In de zomerse feestzaal, - die, vreemd, plots zo vals staat te blinken
Terwijl in de verte de romm'lende voorboden klinken
Van 't eind van een zomernamiddag te lang en te heet...
En de mensheid roept God weer, een God die de taak moet verrichten
De velen gelukkig te maken, een nuttige God...’

Met de mensen die voor zijn geestesoog opdoemen: de wrokkigen, sluwen en tragen,
is overeenstemming helaas niet mogelijk. Nauwelijks heeft hij het hoogtepunt bereikt
van zijn droom, of de wolken stapelen zich dreigend op en verduisteren het zwerk.
Het hele paradijs stort in tot een chaos, waar geen verbeelding meer iets van maken
kan: de chaos blijft zichzelf, ‘d'engelen met monsters bestrijdend...’ Een op handen
zijnd noodweer is de voorkondiging van Zeus, die inderdaad terugkeert van het dorp
- zonder schoeisel, zonder voedsel, - maar met het nieuws van de moord en wetend,
wie die beging. De student, van zijn herinneringsvermogen beroofd zoals we weten,
begrijpt niets van de priesterlijke woede, tot die hem zijn geheugen heeft opgefrist.
De wijsgeer is een wrekende rechter geworden. Zijn pij heeft hij reeds afgeworpen,
zijn sandalen uitgetrapt, opdat hij daar staan zal, ‘onpriesterlijk glanzend/ van heidens
lichamelijk welzijn’, de oppergod der Grieken, zó majesteitelijk, dat de student op
't aangezicht vallen wil en offeren en aanbidden. Uit het paradijs van het sociale type
geschopt, raakt hij onmiddellijk in de ellende van het metafysisch projecterende type:
kent de student de gedachten al niet, die de schrijver formuleerde in het begin van
deze zang, hij kent er tenminste de realiteit van!
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De donderaar scheeuwt hem toe, dat het zijn zoon was, Mars, die onder zijn
moordenaarshand viel. En dan eerst herinnert de student zich het gebeurde. Maar
ook wij herinneren ons iets: het verhaal van de monnik over de hoogmoedige zondaar.
Was de kluizenaar helderziend? Misschien. Maar in ieder geval blijkt, dat de
verbittering die hij anderen verwijt, hem zelf niet vreemd is. Wie een wijsgerig
mysticus leek, is veranderd in een wraakzuchtig mens: een verandering die we hem
niet kwalijk kunnen nemen, waar het gaat om het verlies van een zoon. Maar hoeveel
begrip we ook op kunnen brengen voor de monnik, we moeten niet hem, maar Vestdijk
volgen. We moeten in het oog houden wat die van de mysticus schreef in zijn De
toekomst der religie: hoe een mysticus niet het Ego, het eigen ik zoek, maar het
daarboven verheven zelf. En hoe die mysticus, zolang hij dít niet gevonden heeft,
maar al te geneigd is ik en zelf te verwisselen, waarbij kan blijken, dat hij,
‘ogenschijnlijk een heilig kluizenaar, die zich dagelijks met de godheid verenigt, in
werkelijkheid alleen maar een mensenschuwe stakker is, of een gemakzuchtige, of
iemand die stikt in rancune en ontgoocheling...’ Dat deze wisseling van mysticus
naar stakker in Zeus is gedemonstreerd, zal wel niemand in twijfel willen trekken.
Zeus' rancune blijkt dan nog daaruit, dat hij de student toestaat te vluchten in de hem
onzichtbaar makende pij en op de hem veiligheid verschaffende sandalen, maar mét
het dreigement, dat hij vroeg of laat zal toeslaan. Men herinnert zich hier het verhaal
van de monnik, die, slechtgeschoeid, te pletter viel in het ravijn. De student ijlt, als
monnik vermomd, weg, de hoogte in, wanneer Zeus, een ogenblik aan Jahweh gelijk,
een bliksemstraal ontvonken laat aan het kruishout, dat hij in de hand heeft: het hout
van die ándere vermoorde Godszoon. Wij kennen Vestdijks mening over deze God
uit zijn ballade van het vierde kruis, en met deze opmerking besluit ik mijn visie op
deze zesde zang.
De zevende zang is gewijd aan Saturnus en Melpomene, en in die zang wordt
duidelijk, dat met de storm de herfst de zomer verdreef: het land is in een dichte mist
gehuld. Grenzenloze verlatenheid op de woudgrens: het is als een beeld van de
gemoedsgesteldheid van de student, die de weg kwijt is en ten einde raad. Elk ding
spreekt hier trouwens van ondergang en vergankelijkheid. De kraaien, hier in groepen
bijeen opeens (Saturnus = Kronos en Kronos = kraai), schijnen niet toevallig door
die witte mistbanken heen hun angstgeschreeuw te verkopen. En ook die mist zelf
belooft slechts wat er te beloven valt. De mist ontvreemdt de
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jongen aan de wereld, of omgekeerd misschien, of beide.
Als de avond valt, is het de wind die zijn zwarte misdaad aanklaagt, tot de mist
van de komende slaap het kwade geweten sust, of andere mogelijkheden oppert (er
is geen moord, of een ander pleegde die: de vader zelf bijvoorbeeld). Zijn ‘schuld’
raakt van hem los in de lege uren voor de morgenstond:
‘In 't verleden kan zoveel gebeuren
Wat zich opdringt als gedaan door mij!
't Is maar zinsbedrog en fopperij
Zich uit dat voorbije weer te vinden
In een tijd die anders leeft, met winden
Killer en een dichter atmosfeer:
Zomer, in de herfst herken ik u niet meer!’

En:
‘Wat misdaan is in het middaglicht
Vond voorgoed kristallen evenwicht,
Nimmer verontrustend meer wat later
Aan 't kristal ontvloeien zal als water;
Dubbel dus ben 'k voor mijn schuld behoed:
Het kristal blijft star, het water spoedt,
Waar de daad bleef, wie zou 't kunnen zeggen?’

We zien hoe de tijd zelf de schuld verstart, hoe de ‘vloeistof’ waarin het
kristalliseringsproces zich voltrok, verdwijnt: de schuld is, ook al is de daad zoek.
Een mens die boven zijn beperktheid uit wil stijgen, kan niet schuldeloos blijven.
Men heeft een hart, men wil het lijden op zich nemen, men wil tenslotte worden
verlost.
Midden in zijn overpeinzingen komt de student terecht in een kudde schapen,
eeuwenoud van waardigheid en even wit als de mist: dieren, die nooit van anderen
de tijd hoeven te roven, om zichzelf te kunnen zijn. Ook de jongen die de schapen
hoedt, schijnt even rijk aan tijd als die beesten. In deze mistige pastorale spreekt de
student tegenover de herder van zijn schuld, - zonder echter de moord te noemen.
Maar pas als hij afscheid neemt van de jongen die zijn brood zo broederlijk met hem
deelde, geeft de herder hem te verstaan dat hij van de misdaad op de hoogte is: hij
zal zijn witte schapen een zwarte strik ombinden...
Opnieuw alleen in een landschap van kalk ziet de student de afgrond vollopen met
de chaos zelf, een rotsig geraas, een parodie op pyramiden:
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‘Hoe men snakt naar driehoeken en ruiten!
Archimedes deed hier opgeld, buiten
De verplichting om iets aan te tonen,
Schonk hij slechts éen vorm om in te wonen
Voor de reine en strenggezinde geest,
Die pas bij de rechte lijn geneest
En zichzelf wordt, -’

aldus de student, die in de ban van zijn verbeelding het ravijn bevolkt ziet met Sibillen,
kardinalen, faunen, wilde jachten, titanische bultenaren, die de onderaardse gevangenis
bouwen, waar Vader Tijd, Saturnus zelf, in verbannen wordt, met zijn zeis die hij
niet heeft weten te gebruiken om de tijd intijds weg te maaien. Boog zo de rechtlijnige
tijd zich om tot een cirkel om in het vergankelijke te verwilderen, en daarin de macht
der stage wederkeer te bevestigen?
In deze mythologische heksenketel verschijnen hem Themis (een dochter van
Uranus), de Parcen (kinderen van Themis) en de Erinnyen (kinderen van Uranus)
tegen een van wie Melpomene de student in bescherming moet nemen. Tegen de
saturnale muur tekent zich af wat Vestdijk de verwildering der liefde noemt:
‘Vleermuisvrouwtjes van een min gehalte
Kleine vleisters met veel stof bestrooid,
Liefdeskunst'naressen, grof berooid
Na hun val uit 't hoog're kloofgebied
('t Smalle pad is hun bestemming niet),
en nu wijdbeens achterover hangend...’

Dit is wel de meest radikale tegenstelling van de apotheose der liefde zoals de student
die zich droomde in de vierde zang, maar de louterende werking van dít visioen is
misschien blijvender van aard.
Venus (een dochter van Uranus) verschijnt hier weer, als hoer, naar hij gelooft,
maar als oergodin tevens1. En Mercurius verschijnt: ‘Zag hij hem

1

Het in den beginne-symbool is vaak een moedersymbool: de donna, de maagd, de godin.
Het symbool ontwikkelt zich tot voorwerp van verering en de adept is zich een zekere
vroomheid tegenover dit beeld verplicht. Die vroomheid dient echter om te slaan in blasfemie,
want de vrouw (moeder) moet overwonnen worden, wil hij voor eigen leven ruimte scheppen.
Hij beleeft die blasfemie ook (de vrouw wordt een hoer, ze wordt gediaboliseerd), maar juist
dit geeft de dramatische spanning, omdat in het voorwerp der blasfemie toch diep wordt
geloofd.
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niet langs de afgrond zweven?’ Het veranderen is hier tot norm geworden: de student
wordt van hoop in vrees geslingerd en omgekeerd, - in een toestand komt hij, waarin
het verschil tussen boeteling en heilige zoek is, of zo goed als zoek. Hij is als de kat
die de drijvende kist in evenwicht moet houden, door steeds van de ene rand op de
andere te springen, tot de redding daagt. En die daagt dan ook voor de student, in de
vorm van de zon, die na een nacht van nevel aan hem de natuurlijkvolmaakte natuur
openbaart. En de student herschept zijn innerlijk naar die natuur: een nieuwe
natuurlijk-volmaakte mens is geboren, de nieuwe Prometheus, die de nieuwe aarde
het goddelijk licht schenkt:
‘Zeven toppen telt hij; stralen brengen
Hen in onaantastbaar gloedreliëf:
Zeven souvereinen in 't besef
Van hun ongedeelde heersersmacht
Elk de eigen ruimte latend...’

En meer dan Prometheus blijkt hij, als hij ternauwernood en dank zij zijn schoeisel
aan de aanval van een gier ontsnapt. Na dit avontuur vindt hij veilig en onbespied
onderdak in een grot. Met de opmerking dat leed nu eenmaal het voorspel is van het
geluk dat de ziel tenslotte vervult, eindigt deze zevende zang.
De achtste zang is gewijd aan Uranus en Urania. De zang ontvouwt de idee van
symmetrie tussen makrokosmos en mikrokosmos: het heelal en zijn bewegingen en
de weerspiegeling daarvan in de geest. Zó als Uranus heerst over de banen van sterren
en kometen, zo moet de mens heersen over zijn geestelijke vermogens, meent de
dichter.
Er steekt hier in een stuk kritiek op de astrologie, die immers maar al te graag het
leven ziet als
‘Een verdubb'ling in het glas
Dat ontving en nimmer schiep,
Dat in luwe schijnsels sliep
Als een willoos, weem'lend ziek'lijk parelmoer...’

In tegenstelling met die opvatting meent de dichter, dat men zich niet onderwerpen
moet aan Uranus. Het beeld dat deze god in ons wekt, moet ons een uitdaging zijn
die god te evenaren in het beelden van de wet,
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zodat tenslotte dat beeld zal wijken ‘voor het zelfgeschaap'ne, dat ook dáar verschijnt’,
- dat is: onder de sterren. Geen nabootsing dus, maar eigen wet op eigen terrein. De
zanger die niet heerst verliest zijn recht, en zinkt terug in een wensvervullingsdroom,
die eerst met recht infantiel genoemd mag worden. Pas op voor het heimwee naar
de geborgenheid van de jeugd dus, - in Vestdijks woorden:
‘Want een hemel is nog spiegel
Kaatst de aarde
Die hem baarde
Tot een krans van wolkgewiegel,
En beneemt ons het gezicht
Op de streng doorzicht'ge maatgeboren waarde
Van het licht.
Als het zoetelijke kaatst hij
Al het huiselijke plaatst hij
In zijn zalen, opdat wij de
Stilste schemeruren wijden
Aan 't vereren van de blonde moedermaagd,
Die naar wens
Ied're god tot zoon vertraagt
En de zoon niet tot een mens
Op laat groeien,
Aan laat gloeien
In het woeste en zuiv're loeien
Van de smidse van 't getal!...’

De maatmuziek der sferen, waar de schrijver het over heeft in deze zang, wordt door
de student niet alleen gehoord, maar ook geïnterpreteerd. Het verschil met de tweede
zang is, dat het hier niet meer gaat om een buiten het bewustzijn om stamelen in hem,
maar om een welbewust weten. Hij is hier immers geen slapende, nog minder een
occult medium, maar een mysticus misschien, of iemand die zich een mysticus voelt,
iemand die in de lift der magie het ik voor het hogere zelf verlaten wil. In ieder geval
iemand die er niets voor voelt, zich door de verlokkingen van het verleden, veelal
gesymboliseerd door de moederfiguur, te laten bedriegen.
‘In zekere zin’, schrijft Vestdijk in zijn De toekomst der religie, ‘kunnen wij het
terugverlangen naar de jeugd, waardoor alle mensen in wisse-
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lende mate beheerst worden, en dat de keerzijde vormt van hun religieuze verlangen,
maar er in diepste wezen ook weer mee samenvalt, dus opvatten als een verlangen
naar de “moeder”, - en dit verlangen bergt, zodra het sterk op de voorgrond treedt,
voor de religieuze ontwikkeling zekere gevaren in zich, omdat het anders dan het
verlangen naar de jeugd zélf inderdaad bevredigd kan worden, nl. door “surrogaten”
van de moederfiguur, minder nog wat de seksuele binding in engere zin betreft, dan
op het stuk van de onbezorgdheid en geborgenheid, die de volwassene, terugblikkend
op zijn jeugd, het smartelijkst mist...’
Hier zou de student in kunnen zien, wat de betekenis is van wat Clio hem als
wijsheid, hoezeer ook ontworpen naar de vage schijnsels van Luna, meedeelde, en
waarvoor hij zich toen nog afsloot, nl. dat de spiegelende, beeldenrijke hemel ons
bedriegt, want, zo staat in de tweede zang:
...Zijn
Is steeds verlost voor wie het Zijn laat gélden
Onuitgebeeld...

De herkenning van dit Zijn, de mutatie van het ik tot het zelf, vindt plaats op een
niveau, waar voorbeelden, afspiegelingen, gelijkenissen van het ik ten enenmale
hebben afgedaan, - op een niveau waar het aanschouwelijk vele werd doorzien als
Maya, de schijn, die ons van het onaanschouwelijk éne vervreemdt...
Voor het eerst in dit gedicht, is er sprake van een bewuste houding van de student
tegenover de godheid. In de vorige zangen was dat anders: Mercurius woog zwaar,
- tot hij te licht bevonden werd; Mars werd node als gezelschap aanvaard en maakte
zich onherstelbaar gehaat; Jupiter werd vriendelijk aangehoord, - tot hij werd gevreesd;
Saturnus, als herdersjongen, kreeg alle vertrouwen, tot hij, als Vader Tijd, verworpen
werd. Maar boven Uranus verheft de student zich bij voorbaat: het inzicht gewordt
hem, dat hij zich deze godheid tot eigen zelfvergoddelijking ten nutte maken moet.
Maar praters over mystiek zijn nog niet noodzakelijk mystici en de ware Uranus
heeft zich nog niet ontpopt: hij, de student, weet nog niet wat hem boven het hoofd
hangt. De vraag is, hoe hij reageren zal, wanneer hij de ware Uranus ontmoet, want
tot nu toe is zijn contact met deze god eigenlijk alleen maar van telepathische aard
geweest. Langs telepathische weg ook hoort hij nu van ‘de hemelgod vol hels verdriet’
hoe die ontmand werd door het gestook van moeder Aarde, die niet verdragen
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kon, dat hij zich in cijfers, lijnen en wetten verdiepte (‘Tellen kan geen vrouw
gedogen/ Cijfers scheem'ren voor de ogen:/ 't Is de strengheid van het mannelijkste
pogen/ Dat zij 't meeste haten zal!’/, aldus Uranus. Maar tellen is scheppen, volgens
dr. W. Brede Kristensen, Symbool en werkelijkheid, 1962, blz. 338 v.v. En scheppen
is godenwerk. In zijn ontwikkeling van ‘man’ tot ‘god’ ervaart de zoon de moeder
als een hinderpaal: alsof zij hem zijn ‘mannelijk pogen’ misgunt).
Na deze klacht ontvangt de student, nog altijd langs telepathische weg, het lied
der vier elementen in hermetisch geprevel. Het is misschien een opsomming van
potentialiteiten, die te actualiseren zijn in de reële mens en in ieder geval zijn zij de
vier ‘staten’ van de materie (vast, vloeibaar, vluchtig en licht), die, evenals de mens,
aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Van de aarde wordt verteld:
‘De zuster de aarde
Alleen blijft zich trouw:
Géen die zo spaarde,
Zij is maar een vrouw.
Zij brengt met 't bewaarde
De ziel in 't nauw
Het tot zinkens bezwaarde
Geheugen in 't nauw,’

zoals ook in het chemisch proces het bezinksel, het caput mortuum, zich ‘zwart’ op
de bodem van het hermetisch gesloten vat. In dit rad der elementen - de ‘cyclus van
Plato’, zegt de alchymist - is het menselijk leven symbolisch en schematisch
uitgebeeld.
Alweer via het hart geeft nu ook Venus haar boodschap door aan de student, die
hier genoemd wordt, een
‘Luist'raar die zelf stem moet wezen
En om haar (= Venus) aan 't woord te laten
Zelf moet praten...’

Haar verhaal geeft ons een heel andere kijk op het gebeurde. Niet de student, volgens
haar, maar haar jaloerse vader was 't, die haar geliefde doodde. Raadselachtig
dooreengooien van personen - nog versterkt doordat zij haar geliefde (Mars in onze
ogen) de woorden van de student
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in de mond geeft. Herinnert men zich, dat de student in zijn droom in de tweede
zang, zich met het slachtoffer vereenzelvigde, dan wordt dat raadsel er niet minder
om! Venus onthult verder, dat de vader ontkwam, vermomd als capucijn, - in het
kleed van de vader van Mars dus, het kleed dat de student nu ook draagt en bovendien
het kleed van de monnik die de waard in de eerste zang te pletter liet vallen in het
ravijn. Een grof verwijt, dat de vader Venus doet, volgens haar zeggen, is haar
zogenaamde, leeghoofdigheid, ‘zelfs voor liefde’, - ‘zonder geheugen’, en gruwelijk
wreed is de straf die hij haar geeft: een dodenbord met de tekst ‘Het goede geheugen’:
een tekst die er evenwel op miraculeuze wijze, want zonder toedoen van de vader,
kwam te staan. Kort daarop stierf ze: ‘Het goede geheugen doet sterven’, bekent zij
zoals het verlangen naar de ‘moeder’ sterven doet, en ons niet toestaat of niet hoeft
toe te staan uit te groeien tot een god. Zij moest zwerven sindsdien, in een ruimte
tussen element en god: in de chaos welbeschouwd, een chaos ‘waar de dieren nog
moeten worden gevormd uit de monsters, de mensen uit de dieren, de goden uit de
mensen,’ zoals Vestdijk ergens anders schrijft. De zin van deze alleenspraak van
Venus bij monde van hem zelf wordt de student nu duidelijk, zoals de vele
persoonsverwisselingen hem opeens duidelijk worden. Níet van de sterrenstralen
zijn de liederen afkomstig, maar van zijn eigen innerlijk:
‘Sterrenstralen zijn te rein
Voor zo'n meisje met zo'n vader
't Leven brengen ze ons niet nader;
Dat golft enkel in de borst
Van de mens
Die zijn ziel naar and're zielen heeft ontgrensd
En geopend in zijn dorst
Om te zijn wat and'ren waren...’

Venus is Venus niet, de godin niet, de planeet niet: is zij dan een produkt van zijn
verbeelding, of is zij de belichaming van in hem sluimerende, psychische affekten?
Zij bouwde, zegt de schrijver, aan een luchtkasteel, dat de student pas met recht
bewoonde, en misschien mag de lezer geloven, dat ook de andere goden meewerkten
aan de blauwdruk van de psyche van de student. De conclusie, dat ons karakter
bepaald wordt door de goden, is in ieder geval mogelijk, m.n. voor de astroloog, die
goden en planeten vereenzelvigt, al zal de astroloog de term ‘luchtkasteel’
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(die van Vestdijk is, niet van mij) wat bedenkelijk vinden. Waarom zou een hieraan
analoge conclusie dan onmogelijk zijn voor de psycholoog, de magiër, de
parapsycholoog of zelfs de mysticus, die toch allemaal ook in de lezer schuilen, of
kunnen schuilen? Alle goden zijn als afsplitsingen van het onbewuste te beschouwen,
materialisaties, realisaties van onze verborgenste wensen en gevoelens:
‘Hij was alles: dulder, dader,
Meisje en soldaat en vader,
En het opgestapelde hout,
Zelfs het goud
En de aanverwante kleuren,
En de bloed- en sparregeuren:
Alles, alles dat was hij!’

Tat tvam asi, - dat ben jij, zegt de gelovige Indiër. Geen spijtig gedenken zal hem
daarom vervreemden van zijn herinneringen, ‘die het Al gehoorzaam vatten’. Maar
hij aanvaardt ze en met het aanvaarden van die herinneringen, aanvaardt de student
zijn schuld. Niet anderen, hij zelf is verantwoordelijk voor het eigen verraad, een
begrip dat bij Vestdijk boven de normale betekenis van dat woord uitstijgt, en dat
men het best begrijpt als de wens van de zoon om de ouders te doden, opdat hijzelf
leven zal: geen bevrijding van het zelf, zonder dit verraad, d.i. zonder deze nederlaag
van het ik.
De overwinning op de verstoktheid van het ik, betekent een wedergeboorte voor
de student, symbolisch tot uitdrukking gebracht in het verlaten van de grot, die men
zich herinnert uit de vorige zang:
‘En die grot is dode steen
Waar magie in wordt beoefend
Die, verwerk'lijking in 't leven niet beproevend,
Om de magiër jaloers gesloten blijft...’

Buiten de grot heerst het licht, en hij snelt er op af, en hoger, om er Uranus te
ontmoeten, of de genius, het orakel van de afgelopen nacht, het beginsel, dat hij nu
al doorziet als weer een deel van zichzelf en waarmee hij zich maar meteen
vereenzelvigt: ‘Het wereld-ik dat ben ik’. Zijn verlossing uit zijn primitiefste driften
verschaft hem nieuwe, en naar zich uit de beschrijving lezen laat, enorme energie,
tot uiting
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komend in een plotseling verworven alpinisme, dat ook werkzaam blijkt in het
hooggebergte van de geest. En hij droomt reeds dat hij, met een gletscher in zijn
handen, stenen polijstend en glans verlenend: een bouwmeester van het heelal, verdriet
en angst uit de wereld wegslijpt. Hij is als een schepper, een god, een herboren
Uranus, die opnieuw de wereld maakt, beginnend met het bergland, zoals ook de
mens de verlichting het eerst gewordt in de geest, in het hogere. Opnieuw de hybris
van de artist en onbegrip voor het beginsel, dat God zich niet voorbij láat streven,
maar dat veeleer de zanger ertoe verplicht ‘Hém te roemen in de deemoed van het
lied’. God is nu eenmaal de heerser en wenst geen heersers naast zich. De Heer van
deze wereld eist nu eenmaal absolute gehoorzaamheid aan zijn wetten en wee de
overtreder, wiens weg indruist tegen de wetten van de natuur! Kan men het lot,
waaronder allen gebukt gaan van zich afwerpen? Dat is de vraag, die Uranus ons
stelt, en deze god, zojuist nog gelijk gesteld met God zelf, treedt de student thans
tegemoet, gekleed als capucijn, de vader van Mars, - ook Venus' vader volgens haar
en in die rol de moordenaar van Mars, - en helemaal niet wraakzuchtig opeens, eerder
verzoeningsgezind, misschien wel sympathiek en stellig vol gouden beloften...
En geen wonder, want Uranus heeft de gestalte van de duivel zelf, zoals hij de
student duidelijk laat zien. Want de duivel is een ‘deus inversus’ een omgekeerde
god, zoals Vestdijk eens zei, het oersymbool van de ‘negatieve identificatie’: het
beginsel dat iemand vermaak doet scheppen uit andermans leed en omgekeerd. En
hij is de deus inversus omdat hij zich niet op positieve wijze met God of enig ander
wezen vereenzelvigen kan. Hij is ‘een hemelgod vol hels verdriet’...
Maar daarom kan hij nog wel een aardige god zijn ook. Niemand minder dan
Goethe maakte van zijn Mefisto een allerinnemendste duivel: ‘joviaal en gedienstig
en steeds vermakelijk,’ zegt Vestdijk. ‘Goethe maakte een negativist van hem: der
Geist der stets verneint. Zodat wij de paradox zien opdoemen: het principe van het
kwaad is minder kwaadaardig dan het kwaad zelf. En de natuurlijke gevolgtrekking
daaruit: om het kwaad te overwinnen heeft men zich slechts te bezinnen op het
beginsel dat eraan ten grondslag ligt.’ (Het principe van het kwaad, Essays in
duo-decimo).
En verder schrijft Vestdijk in zijn De toekomst der religie: ‘Nergens in de mystiek
geldt zozeer de uitspraak dat de duivel het gevaarlijkst is, wanneer hij zich als God
vermomt’; dat déze duivel zo deed, is zonder meer duidelijk.
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Maar is nu Uranus opeens geen personificatie meer van het onbewuste van de student,
waar alle andere goden dan wél waren? Of is hij het tòch, maar heeft de student dat
niet door? In de psychologie van Jung wordt het archetype, waar Uranus een model
van is, de ‘schaduw’ genoemd, en Jung weet, dat een mens niet alleen zijn geluk,
maar ook zijn schuld verzuimen kan. Door die schuld te aanvaarden en niet door die
schuld op onze buren of op het Lam Gods af te wentelen, vervolledigt men zijn leven
en opent zich de weg naar het zelf. Vandaar dat Vestdijk zijn gedicht vervolgt met:
‘Wie zichzelf vindt is verloren
Voor hem staat de duivel klaar’

Het is een van zijn meest persoonlijke schema's, voor zover een schema persoonlijk
kan zijn, en voor de uitbeelding ervan hult hij de duivel in een monnikspij: een
ongewoon symbool, inderdaad, dat in de beeldende kunst zeldzaam is en dat ook pas
voorkomt in de tijd der reformatie, - in de tijd dus, dat men er niet langer blind voor
kon blijven, dat de duivel soms en soms bij voorkeur in de priester zelf huist. Lang
niet altijd hoeft men in zulke en aanverwante voorstellingen uit die tijd (Jeroen Bosch)
maatschappelijke of godsdienstig-politieke kritiek te zien, maar eerder de uitdrukking
misschien van het inzicht dat de mens een twee-eenheid is van ziel en vlees, van
hemel en hel. En als de ziel verlost wil worden, dan valt het vlees de duivel ten prooi.
Hoe dit zij wat Jeroen Bosch betreft, bij Vestdijk gebeurt het. De duivel toont de
student in de afgrond het visioen van de herberg, met het meisje erbij en de hem nu
welgezinde vader. Hij hoeft slechts in die afgrond te springen om volstrekt gelukkig
te zijn. Hij springt natuurlijk, en de duivel, wiens medelijden net iets te laat komt,
redt het lichaam (dat identiek is met dat van de monnik, die in de eerste zang te pletter
viel in het ravijn) uit de spleet, en legt het op de gletscher te rusten om er te sterven.
En ook zelf spoedt hij zich heen naar die andere afgrond, naar
‘'t Zwerk, met sterren en muziek en
Godenfabels, dat toch éen
Heerser kent maar in zijn zieke
Maatloosheden: híj alleen.
Hij alleen. De vorst des hemels
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Die zo vlug als 't sterlicht vliegt,
Die met dit ontzind gewemel
Onze rede en droom bedriegt,
Met de godstroon tot zijn schemel,
Met het godswoord tot zijn biecht,
Met het cijfer tot zijn waarmerk,
Vrouwen, tuinen tot zijn lied:
Eén bedrog, éen grenz'loos waanwerk, En de mens begrijpt het niet,
En de mens die het gewaar werd,
List voor list, begrijpt het niet
Waar hij, op het ijs gelegen,
Murw geslagen, blind gestraald,
Pas uit de afgrond opgestegen,
In een nieuwe afgrond daalt,
Beide leeg, ja nog veel leger
Dan zijn borst die ademhaalt...’

De negende zang is gewijd aan Neptunus en Polyhymnia.
Nu de student buiten gevecht is gesteld, spreekt het vanzelf, dat de schrijver
opnieuw als ‘ik’ aan het woord komt, prevelend, deze keer en in een bewogen ritme
aanvankelijk, de vergankelijkheid overpeinzend en '‘t Vergeefse van de gouden
morgennevel/ Die aanbreekt en nooit openbreekt’.
Het is of hij de student beklaagt, nu die zo opvallend de boot schijnt gemist te
hebben, zoals ook de zanger wel mislukken kan, hoezeer de omstandigheden mèt
hem zijn. Maar dan ziet de dichter het ijs weer, en, zoals vroeger de student, hij voelt
de anagogische waarde ervan:
‘...Juich dan toch, dat deze
Morgen het werk voltooid zal zijn, dat thans
De constellatie achterhaald zal wezen
Tussen ons en de wereld, deze kans
Onszelf te vinden buiten ons...’

en in de student, mag de lezer eraan toevoegen, - in die zuil van pijn, temidden van
de bergen, de ware aartsverraders, die ons laagland
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schieden van dat ware paradijs, Italië, - land van de eerste mens en van het langst
geheugen. Het land bovendien, waar Neptunus' schoonste tempel staat, met éen voet
in zee, dit andere, langzaam wisselende en allerminst verraderlijke berglandschap
van water.
Geen golf gaat daar wild en bediss'lend
Met de andere om; geen fluistert daar: en tòch
Ben ik de machtigste onder de golven;
Geen bijt met schuim gespelen weg; geen wordt
Door Zephyros zo diep bedolven
Dat hij tot weerwraak oprijst, óverstort
En stoornis brengt in 't spel der rimpellijnen...
De god duldt niet, dat iemand hier zijn gril
Uitleeft: men is zichzelf en toch van 't zijne
Ontheven tot een staat die niets meer wil,
Geen zelfzucht kent en geen herinneringen...

Het is het nirwana van Boeddha, deze zee, en het is Boeddha's vrede, die in deze
zang tot uitdrukking wordt gebracht. Men moet de hele zang citeren, of helemaal
niet, want dit is Vestdijk op zijn best. Ik volsta, om een idee te geven van de inhoud
van deze zang, met een strofe in het Duits van O. von Glasenapp uit Dhammapada:
‘Er hat gekränkt mich und bekriegt,
Er hat beraubt mich und besiegt’:
Wer solches Denken von sich weist,
In dem erlischt des Hasses Geist.

De dood van de student blijkt hier niet anders dan de weg naar het hogere, het ware
zijn. In deze zee, een moedersymbool, zoals men weet, is het verlangen naar de
moeder niet gevaarlijk meer, omdat deze zee geen surrogaat is voor, maar een beeld
van het zijn, waaruit alles ontstaat en waartoe alles keert. Geen moeder meer, om de
man tot zoon te vertragen, maar een die hem de ware zielsrust doet vinden en iets
méer dan 't aardse lot, de bevrijding daaruit, namelijk: de vergetelheid, het verlost
zijn uit de herinnering, door de bijstand van Mnemosyne, die ook van
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vergetelheid de patrones moet zijn.
Vestdijk brengt aan het slot van de zang de oorlog ter sprake en stelt dat men door
halsstarrige trouw aan het verleden nooit boven zich uit zal stijgen:
Hij leeft alleen die zich gestaag verreint
Van 't oude, 't dierbaar aangekleefde, Hij leeft alleen die steeds te sterven schijnt.

Met een aanspreking tot de student, met wie de auteur zich opnieuw en nadrukkelijk
vereenzelvigt, besluit deze negende en laatste zang van het episch gedicht Mnemosyne
in de bergen.
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Helpt nu U zelf zo helpt u Bot
Een wild betoog
J.J. Oversteegen
(In de zomer van 1963 schreef ik in een koude vakantie-week een stuk over
schrijvers-subsidie en diergelijken. Van afdrukken kwam niets, vooral omdat de zaak
in beweging was, en mijn betoog uitging van stilstand. Nu, twee jaar later, was het
weer eens koud in de vakantie, en veranderd is er minder dan ik toen wel dacht. Ik
heb mijn stuk dus afgeschreven, en ook daaraan hoefde niet veel veranderd te worden.
De titel eigenlijk wel, maar dat was juist het moeilijkste: met Vrolijk zie ik niet gauw
iets dat uitdrukt wat ik zeggen wil. Maar misschien komt Bot nog eens terug; in zijn
Nieuw-Guinea/OKW/Onderontwikkelde gebieden carrière zit teveel samenhang om
niet op een noodlot, voor hem en voor ons, te wijzen.
Over de schrijvers-actie zie ik nog steeds geen kans, veel zinvols te zeggen. In
ieder geval kan ik niet uitmaken of er werkelijk een groots resultaat behaald is, zoals
beweerd wordt - een ‘principiële overwinning’ hoor ik aan alle kanten beweren, wat
fijn is maar misschien minder zoden aan de dijk zet dan een echte. Wat mij echter
nog even duidelijk lijkt als twee jaar geleden, is dat uitsluitend gepraat werd over de
over-heids-steun, te weinig over de wijze waarop die georganiseerd moet worden,
en helemaal niet over andere mogelijkheden.)
De hypocrisie waarmee de gevaarlijke kanten van het rechtstreeks aan de auteurs
verstrekte subsidie weggeduwd of ontkend worden (‘beïnvloeding van onze schrijvers
door het feit dat zij van de overheid afhankelijk zijn, dat hoeft men in Nederland niet
te verwachten, daarvoor zijn onze auteurs te onafhankelijk’) is ongelofelijk. En toch
weet iedereen dat die gevaren reëel zijn, en vroeger of later zonderlinge situaties
kunnen opleveren. Natuurlijk hoeft men er niet van uit te gaan dat een 20ste of 21ste
eeuwse Max Havelaar ongeschreven zal blijven; maar als hij ge-
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schreven wordt, op hoeveel solidariteit mag de auteur van zo'n boek rekenen als hij
het moeilijk krijgt, en zijn boek niet toevallig politiek bruikbaar is? Dat was net zo
in Multatuli's tijd, toegegeven; een subsidiestelsel kan niet gericht zijn op het kweken
en ontzien van genieën, ook dat is waar. Het gaat er echter om of een werkelijk
revolutionair boek het niet moeilijker krijgen zal om het tot een uitgave te brengen,
wanneer het nu voorbereide subsidie-stelsel een aantal jaren bestaat. Ik zie niet in
hoe men een steun-regeling kan bedenken, zonder mèt de auteurs de uitgevers direct
of indirect te helpen; en waarom niet. Maar dat wil tegelijk zeggen dat er, zeker na
enige tijd, weinig uitgevers zullen zijn, die geen voorkeur voor gesubsidieerde auteurs
zullen tonen. En zo wordt het voor de talentvolle nieuweling, en misschien ook voor
de erkende auteur die zijn publiek choqueert met een radicale wending in zijn
ontwikkeling, een precaire zaak.
Daarmee wil ik niet de zoveelste zijn, die zich zorgen maakt over de ‘jongeren’.
Die worden in de watten gerold, lang voordat ze bewezen hebben dat ze echt wat
kunnen, en ook dat is waarschijnlijk onvermijdelijk zolang er geen kikkerproef voor
litterair talent bestaat. Maar hoe zal het gaan met de uitzonderlijk talentvolle debutant?
Die bijna per definitie onzichtbaar is voor de zittende middelmatigen (dus: voor
degenen die in alle stelsels de lakens uitdelen). Men kan toch niet beweren dat Garmt
Stuiveling - ik gebruik hem maar als symbool - voor een nieuwe Multatuli evenzeer
gevoelig zou zijn als voor de oude (of U en ik trouwens; het is achteraf altijd
gemakkelijk om een genie te erkennen). Een stelsel dat het uitzonderlijke boek in
een nadeliger positie brengt dan nu al het geval is, deugt niet.
Oftewel: een stelsel van directe subsidie waarin niet allerlei garantie-maatregelen
verwerkt zijn tegen een ontwikkeling die voor de litteratuur funest zou zijn, is niet
in de haak. Natuurlijk mag men nooit proberen om juist die geniale boeken te
subsidiëren; subsidie is voor de middenmoot, voor de humus die de grote schrijver
nodig heeft al heeft hij er eigenlijk niet zo heel veel aan. Een geniaal auteur zonder
een al bestaande middelmatige litteratuur komt nauwelijks ooit voor. Maar een die
vlot zijn plaats tussen de kleintjes lijkt in te nemen (en dus als verstekeling de
subsidie-barrière zou passeren) is zeker even uitzonderlijk. Steun aan de grote schrijver
is slechts mogelijk langs de omweg van de kleintjes en de middelmatigheden. Zolang
dus Hermans in staat gesteld wordt tot belangrijk werk doordat Morriën geld krijgt,
ben ik daar voor (Hermans natuurlijk niet, dat is iets anders). Maar als de steun zo
uitvalt
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dat het mediocre gedijt ten koste van het bijzondere, werkt zij negatief. Maar, zal
men tegenwerpen, het zijn de schrijvers zelf die de verdeling van het subsidie in
handen hebben! Ik zou zeggen: daarom juist. Wie ooit de kritieken op een belangrijk
boek uit het verleden bij elkaar gezien heeft, weet wat een auteur van niveau in zijn
beginperiode te verwachten heeft van de zittende macht. Daarvoor moet men dus
niet kijken naar het vreugde-gehuil over Juffrouw Lot, maar naar wat de
geestverwanten van de jubelaars schreven toen Meneer Vissers Hellevaart (tien keer
zo goed) verscheen. Wat heeft de doorsnee criticus, en die zal bij de verdeling van
de subsidiebuit ook de toon aangeven, gezien van boeken als Het land van herkomst,
Werther Nieland, en zelfs Elsschots vroegere werk, en Van oude menschen, de dingen
die voorbijgaan? Deze slechte, of liever conservatieve, smaak van de toonaangevende
kritiek, vind ik een niet zo tragische zaak, al kan het voor een auteur ellendig genoeg
zijn. Economische consequenties mogen er echter niet aan verbonden worden. En,
nogmaals, daarmee bedoel ik niet de vraag of een groot boek gesubsidieerd zal
worden, ja of nee. Dat is een detailprobleem. Een stelsel dat grote boeken de weg
zou versperren, is uit den boze, daar gaat het om. Ik heb nergens gelezen dat de
actionnairs, of wie dan ook, een behoorlijk plan hebben opgesteld waarin met deze
aangelegenheid rekening gehouden wordt, zonder aanzien des persoons.
Ook garantie tegen politieke inmenging schijnt niemand van de betrokkenen erg
nodig te vinden. ‘Als de zaak eerst maar in principe geregeld is’, is de algemene
redenering. Maar een in principe geregeld subsidie, dat geen bescherming tegen
inmenging op politieke (dus bijvoorbeeld levensbeschouwelijke) basis biedt, is slecht
geregeld, en zal in de toekomst funest werken.
Nu is er op het moment inderdaad wel enige reden tot optimisme. Bij gesubsidieerde
werkzaamheden op het gebied van de vertaling van Nederlands letterkundig werk
heb ik kunnen constateren dat de middelmatige schrijver minder goed weet wat
verdraagzaamheid en vrije meningsuiting is dan de ambtenaren van O.K. en W., of
Cultuur om het nieuwerwets uit te drukken. Maar dat zit in de situatie en misschien
in de personen. Die situatie verandert wel weer eens, en de personen zeker. Stel, na
enige tijd subsidiëren van viezerikken als Van het Reve, Vanvugt, Mulisch en ga
maar door, staat er een, nee niet gereformeerde, maar veel rooskleuriger
volksvertegenwoordiger op, die de steun aan een bepaald soort auteurs bedenkelijk
vindt, wie staat er dan tegenover hem? De V.V.D.? Nou nee, dat niet. De K.V.P., de
A.R., de C.H.U.? Geen
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enkele partij, zelfs waarschijnlijk de P.S.P. niet als partij. Hoogstens een paar
loslopers. In hun hart denken de meeste kamerleden heus niet zo aardig over litteratuur
van formaat. Kamerleden en ministers, dat zijn die lieden die niet meer aan ‘een goed
boek’ toekomen, en zich in hun vrije tijd hoogstens vergrijpen aan een simenonnetje.
Toen Drees een boekje open deed over zijn leeservaringen, bleek hij een van de twee
miljoen Nederlanders te zijn die de Havelaar op hun veertiende lazen (en hij werd
er diep door beïnvloed: honderd jaar later begon hij dan ook politiële acties tegen de
door Multatuli geïncrimeerde inlandse hoofden), maar op rijpe leeftijd had hij alleen
maar tijd voor een ontspanningswerkje.
Pas op, ik wil helemaal niet zeggen dat politici daarom minder goed voor hun
werk zijn; dat heeft er niets mee te maken. Het zijn alleen zelden lieden met een
litterair ontwikkelde smaak, evenmin als de leden van welke beroepsgroep ook. Als
zij in actie komen op het gebied van de litteratuur, kunnen de echte schrijvers zich
wel bergen. En men vergete nooit: als de schrijvers rechtstreeks gesubsidieerd worden,
wordt dat subsidie een aangelegenheid van het parlement. Ieder ogenblik kan er een
onweersbui vallen. Een belangrijk schrijver die daar slachtoffer van zou worden, kan
even weinig op daadwerkelijke steun rekenen als Rudolf de Jong die een volmaakt
onschuldige demonstratie leidt, onder omstandigheden waarin ongetwijfeld heel wat
meer leden van de burgerij aan zijn kant stonden dan waar een schrijver ooit op
rekenen mag. Of, om dichter bij het litteraire huis te blijven, als Van het Reve wiens
prijs ingetrokken werd.
Geen directe subsidies dus, tenzij van behoorlijke garanties voorzien. Maar wat
dan? Simpel genoeg: indirecte subsidies. Ze zijn er al bij de vleet, en er is geen enkel
bezwaar tegen een uitbouw van het stelsel. Een goed voorbeeld is het
exploitatie-subsidie dat aan uitgevers van moeilijke gevallen toegekend kan worden.
Maar als het aan bepaalde objecten gebonden blijft, gelden vrijwel alle bezwaren,
die ik tegen het directe auteurs-subsidie heb genoemd, evenzeer als het gaat om het
uitgevers-subsidie. De auteurs zullen pas een flinke buffer tussen zichzelf en de staat
in hebben, wanneer de uitgeverijen op een algemene basis gesubsidieerd worden, en
niet als de opdemarktbrenger van een bepaald boek. Daar komt de aap uit de mouw:
ik ben (onder meer) voor subsidie aan de uitgevers! Maar voordat de lezer hier boos
over wordt, of enthousiast als hij uitgever is, moet hij tien minuten wachten. Dan zal
hij begrijpen dat niet de uitgevers, maar de schrijvers zullen profiteren van een indirect
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subsidiestelsel zoals ik dat wenselijk acht. Ik moet zelfs met enige nadruk verklaren
dat mijn hele betoog uitgaat van de situatie van de schrijvers, en dat ik de belangen
van anderen in beginsel buiten beschouwing laat. Pas zo kan de zaak scherp gesteld
worden, dunkt me. Ik heb geen enkel bezwaar tegen (bepaalde) uitgevers, maar als
het gaat om een voor de litteratuur gunstige subsidieregeling, kan hun belang geen
rol spelen, behalve voorzover dat van de schrijvers daar op bepaalde punten mee
verbonden is.
Maar hoe zou zo'n fundamentele heroriëntering van de subsidie-politiek aangepakt
moeten worden? Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Een begin bij het individuele geval
is heel goed denkbaar. Stel, een litterair uitgever komt bij O.K. en W. met een
calculatie over alle werken die hij op een bepaald moment wil uitgeven. Daarbij is
voor de auteur een voorschot van ƒ10.000 per boek, en een royaltyregeling van 20%
als uitgangspunt genomen. Ieders belangen zijn gedekt, maar het is toch niet voor
één auteur dat men aan komt kloppen maar voor het hele fonds. De uitgever kan op
deze basis natuurlijk niet uitgeven. (De kinderachtige praatjes over mooie auto's
waarin uitgevers rondrijden en de eendjes en scooters waarmee de auteurs toe moeten
komen, hebben meer goed dan kwaad aan het standpunt van de schrijvers gedaan.
Uitgevers moet men met andere zakenmensen vergelijken, en dan zitten ze heus niet
in de beste branche. Klagen hoeven ze ook niet; niemand heeft ze gedwongen om in
de boeken te gaan.)
De zaak komt in de Raad voor de Kunst, na enig heen en weren. Wat gaat er nu
gebeuren, als de ‘actie’ goed voorbereid is, en de uitgever belangrijk genoeg? Het
is de moeite waard om het eens uit te proberen.
Natuurlijk moet de uitgever kunnen bewijzen dat hij geen wilde winsten wil maken.
Het eenvoudigste is voor hem eigenlijk, als hij zich niet als privé-persoon, maar
bijvoorbeeld als Stichting presenteert. De positie van de auteurs zou dan ongeveer
die kunnen zijn van de leden van een coöperatie. Onnatuurlijk? Welnee, in principe
is de Bezige Bij al zo georganiseerd. De heer Lubberhuizen wil vast wel een rapport
opstellen over zijn ervaringen, in het algemeen belang.
Even doordromen. Alle leden van zo'n schrijvers-coöperatie staan 50% van hun
verdiensten af aan het geheel. Niet alles, want dan doen alleen de zwakke broertjes
mee. Geen gilde-bindingen, als je blieft niet; na ieder boek mag een auteur beslissen
of hij voor zijn volgende weer meedoet, ja of nee. Meer dan de gewone binding aan
de eigen uitgever hoeft er niet te zijn. Uit de grote pot, gespekt met subsidie, krijgt
ieder lid een
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behoorlijk basis-inkomen.
Daar komen de bezwaren al: een auteur die lekker loopt, deserteert als hij de
gevaarlijke zone voorbij is. Maar dat is prachtig! Daar gaat het juist om, dat zoveel
mogelijk auteurs zich zelf bedruipen kunnen! Op deze wijze komt men spontaan tot
subsidiëren naar behoefte. Verloren zonen zijn steeds welkom thuis, worden althans
behandeld als ieder ander.
Volgend punt: hoe is de positie van de directeuren der uitgeverij? Bijvoorbeeld
zo: heel wat van hun onkosten worden betaald, en hun salaris is behoorlijk, groter
voor mijn part dan dat van de auteurs. Als ze dat niet genoeg vinden gaan ze maar
in de groene zeep. Dan: wat gebeurt er met het individuele gezicht van onze
uitgeverijen? Antwoord: niets. Een Stichting-uitgeverij blijft even goed een eigen
fonds hebben als de huidige ‘vrije’ onderneming. Driekwart van onze gevestigde
uitgeverijen zou zonder bezwaar zo'n structuurverandering kunnen ondergaan.
Hoewel...
Nu komt een moeilijk punt. In een sfeer waarin enkele concerns steeds meer macht
aan zich kunnen trekken wordt de rol van grote zakenlieden met hun aandeelhouders
oppermachtig. Daar kan een punt zitten, waar de belangen van kleine uitgeverijen
en hun auteurs samengaan, zonder dat althans de auteurs zich dat bewust zijn. Als
veranderingen, ten gunste van de schrijvers als categorie, onmogelijk zouden blijken
door de structuur van onze uitgeverswereld, wordt het hoog tijd dat deze kwestie
grondig onderzocht wordt.
Intussen kan ik mij heel goed voorstellen dat er auteurs zijn die niets voor een
coöperatieve uitgeverij zouden voelen. Ik geloof niet dat het hun meer moeite zou
kosten gepubliceerd te worden, dan nu. Er blijven ongetwijfeld steeds nieuwe
uitgevers opkomen (al was het alleen maar om de goedlopende deserteurs uit de
coöperaties uit te geven!), die aan solitairs onderdak kunnen bieden. Door een aantal
uitgeverijen te subsidiëren, maakt men het de andere en hun auteurs niet per se
moeilijker. Het is een heel andere zaak of men de paardensport probeert te bevorderen
door alle paarden naar prijzen te laten dingen, of dat men een aantal stoeterijen
financieel een handje helpt.
Mijn plannenmakerij is te vrijblijvend, dat geef ik toe. Er hangt nog het een en
ander af van factoren die niet goed te overzien zijn zonder nader onderzoek. Daardoor
blijft het geheel wat utopistisch, maar toch niet meer dan de voorstellen van A. Nuis
(Tirade nr. 99, maart 1965), die
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de auteurs een tehuis wil geven in de universiteit. Zijn betoog zit vol boeiende
suggesties, maar er zit één hoofdfout in (- behalve de Schönheitsfehler van een niet
helemaal begrijpelijke onbillijkheid tegenover de wetenschapslieden: alsof voor
velen onder hen het lesgeven niet een even harde noodzaak is als de bijbaantjes voor
schrijvers; en alsof ook zij zich niet veel liever geheel aan hun schrijverij zouden
wijden-). Nuis houdt er namelijk geen rekening mee dat de Amerikaanse
universiteiten, die het door hem voorgestane stelsel al een beetje in praktijk lijken
te brengen, niet alleen instituten van wetenschap zijn, maar ook bedrijven,
privé-ondernemingen, die het pas de laatste jaren chique zijn gaan vinden om behalve
baseball-spelers ook een enkele auteur te hebben. Bovendien is Nuis' voorstel eigenlijk
op schnabbel gebaseerd, zij het georganiseerde schnabbel, en tenslotte heeft de
geschiktheid van schrijver en werk voor dit soort gebruik niets te maken met het
belang van het werk. De ene auteur zou er zich goed uit redden, voor en met de ander
zou het een marteling worden. Als categorie zijn de schrijvers zo niet te helpen,
vooropgesteld dat het mogelijk zou zijn in onze universitaire wereld.
Maar één heel juiste gedachte zie ik wel in Nuis' betoog: de auteurs kunnen op
een soortgelijke basis gesubsidieerd worden als de wetenschapsmensen, namelijk
via de werkgever. Dat zou ook in het door mij ontvouwde systeem het geval zijn.
Mijn schrijvers-stichtingen zouden zoiets als broertjes kunnen zijn van de
universiteiten.
Het zou niet aardig zijn als ik de lezer alleen afscheepte met een fantasietje. In
afwachting van het binnenkomen van de zilvervloot, jaarlijks op de wijze van
vlaggetjesdag te vieren, zou ik een paar punten willen noemen, die ook nu al de
situatie van de auteurs kunnen verbeteren. Daarbij komen een paar taboes ter spraken,
zoals de heilige verhouding auteur-uitgever.
Of hij wil of niet, een publicerend schrijver is een zakenman. Iedere dag worden
er contracten tussen Nederlandse auteurs en uitgevers afgesloten, die op een kwaad
ogenblik getoetst kunnen worden aan de normen die voor elke zakelijke transactie
gelden. Een slecht beheer van de in die overeenkomsten vastgelegde belangen is
voor een schrijver onmiddellijk financieel voelbaar. In afwachting van het grootse
moment dat Den Haag alle contracten overbodig zal maken met zijn vorstelijke
toelagen, zouden onze auteurs zich af kunnen vragen, of zij misschien ook een
privé-actie te voeren hebben, die onmiddellijk resultaat kan afwerpen. Het zou best
eens kunnen zijn, dat zelfs bij Cultuur etc. hun kansen
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zouden stijgen wanneer zij zich niet laten behandelen als koeien die op melktijd bij
de melkmachine samendrommen omdat zij de zekerheid hebben dat in moeilijker
jaargetijden gras, hooi en lijnkoeken hun deel zullen zijn.
Maar voor dat soort aangelegenheden hebben wij toch de Vereniging van
Letterkundigen! En het standaard-contract! De Seba!
Zo is het, natuurlijk. Maar ondanks het bestaan van deze voortreffelijke zaken, is
er hier en daar een kleinigheidje te doen, een gat te vullen of een dammetje door te
prikken. Dat standaardcontract bijvoorbeeld, is dat nu wel zo goed? En wordt het
systematisch toegepast? Bereikt de V.V.L. zo heel veel voor haar auteurs, ik bedoel
natuurlijk blijvende resultaten? Ik herinner me een actie, van de Vereniging zelf
uitgaande, met als doel de royalties voor alle paperbacks tot 10% op te voeren. Dat
werd toen door enkele uitgevers opgevangen door een ‘spontane’ verhoging van het
honorarium, en tegelijkertijd van de boekprijs. Voor de schrijvers was daarmee
blijkbaar alles koek en ei. Een jaar later werden de royalties door bepaalde uitgevers
weer spontaan verlaagd tot het oude bedrag: ‘het experiment was mislukt’, de
marktverhoudingen verijdelden alle goede plannen, en iedereen weet dat je daar niets
tegen doen kunt. Wel bleef de prijsverhoging gehandhaafd.
Ik ken drie auteurs die het niet genomen hebben. Zij krijgen alle drie nog 10%.
En waarom ook niet? De prijsverhoging heeft de kopers niet afgeschrikt, en dat was
het enige gevaar dat dreigde bij een royalty-verhoging gekoppeld aan een
prijsvermeerdering. Voor zover ik weet heeft niemand bij de V.V.L. erover gedacht,
een paar zaken te onderzoeken die van beslissend belang waren voor wat toentertijd
óók al een overwinning genoemd werd. Zoals: hoeveel boeken zijn in de loop van
dat jaar onder de 10% regeling uitgegeven, oftewel: hoeveel auteurs hebben direct
al ‘oog gehad voor de moeilijkheden waar de uitgevers mee te kampen hadden’;
hoeveel titels zijn nog onder de oude condities gebracht; en hoeveel uitgaven zijn
even uitgesteld, tot het magere jaar weer voorbij was?
Natuurlijk, wat ik hier doe is stoken, de voortreffelijke verhouding tussen de
Nederlandse auteur en zijn uitgever vertroebelen, tot nadeel van alle betrokkenen.
Zo komen wij er nooit. Terwijl onze gemeenschap steeds meer op corporatieve basis
georganiseerd wordt (niet soms?) sta ik hier maar te tamboereren op de verouderde
tegenstelling werkgever-werknemer! Maar ik vind dat men het ook zó kan zien:
zolang er werkgevers en werknemers zijn, moeten beiden weten waar zij aan toe
zijn. En daar
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schort het aan bij de werkgevers (dat zijn de schrijvers, wie anders). Het is nu eenmaal
zo dat uitgevers en schrijvers in veel opzichten gelijkgerichte belangen hebben, maar
toch ook weer samen één koek moeten verdelen.
Een voorbeeld. De schrijver die in zijn contract een bepaling accepteert waarbij
de inkomsten uit vertalingen voor de helft bij zijn uitgever komen, besteelt zichzelf.
Hij kan het best mooi houden met zijn uitgever, en toch andere condities eisen. Ik
wil tenminste de uitgever wel eens zien die een boek niet brengt omdat de auteur
hem in geval van vertaling contractueel niet meer dan 25% gunt, ook al heeft hijzelf
de vertaling tot stand gebracht. Maar de meesten van onze auteurs kijken of ze het
in Keulen horen donderen als je hun zoiets voorhoudt.
Een vreemd argument dat men, juist van de kant van de schrijvers, vaak te horen
krijgt, is dat het allemaal om niets gaan, dat de positie van de Nederlandse auteur
alleen door veel radicaler ingrijpen verbeterd kan worden. ‘Er wordt nu eenmaal niet
genoeg geld gemaakt met oorspronkelijke litteratuur.’
Dat staat te bezien. Bij de 10% royalties op paperbacks bijvoorbeeld, wat zou het
gevolg geweest zijn als de schrijvers het been stijf gehouden hadden? Neem een prijs
van ƒ1,60 en een verkoop van 5000 exemplaren. Bij 10% betekent dat voor de auteur
totaal ƒ800, -, terwijl hij nu doorgaans hooguit ƒ400, - krijgt. (Bij 10.000 exemplaren
van een paperback van ƒ3, - zou het verschil voor de auteur ƒ1500, - zijn, maar, al
is dat heus niet zo'n zeldzaam geval, ik zal het weglaten om niet de indruk te wekken,
mooi weer te zitten spelen terwijl het regent.) Dat verschil van ƒ400, -, in één geval
gezien, is inderdaad droevig weinig. Maar als men het nu eens zó bekijkt: er zijn,
pakweg, 200 min of meer litteraire pockets per jaar die met 5% in plaats van 10%
gehonoreerd worden. Over de hele linie zou dus die ene actie volgens mijn
willekeurige, maar bepaald niet te hoge, berekening, de auteurs een bedrag van
ƒ80.000, - in het laatje gebracht hebben. Dat is bijna 1/10 van het miljoen dat, geloof
ik, van Hogerhand gevraagd wordt - niet zo gek voor een onterugvorderbaar voorschot
op komende zegeningen.
Dit is maar één voorbeeld, tussen de vele. Alleen, wie moet het gevecht over
dergelijke dingen leveren? Men kan zelfs van die auteurs die bereid zijn hun belangen
concreet te verdedigen, moeilijk verwachten, dat zij hun goede tijd gaan besteden
aan touwtrekken met uitgevers (en anderen!). Vooropgesteld dat zij het mentaal op
kunnen brengen. Wie het kan,
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moet het doen. Maar de meesten kunnen het niet - het pleit niet tegen hen. Voor hen
zie ik een aardige oplossing: een beroepstouwtrekker aanstellen.
In Nederland moet iedere schrijver of schrijfster die niet onder curatele staat, zijn
boontjes zelf doppen. Men aanvaardt deze toestand zonder protest, al weet iedereen
dat de begaafdheid om boeken te schrijven niets te maken heeft met het vermogen
om de manuscripten aan de man te brengen. Dergelijke wantoestanden, denkt men,
zijn onvermijdelijk, men moet er zich maar bij neerleggen als bij een speciaal voor
schrijvers geschapen lot.
Niet overal hebben de auteurs een zo duldend gevoel voor het tragische ontwikkeld.
In menig land zien uitgevers en schrijvers elkaar alleen voor de gezelligheid, nooit
om zaken te bespreken. Dàt gebeurt door zaakwaarnemers, litteraire agenten, die dus
voor de auteur optreden, en niet zoals bij ons (vooral bij vertaalrechten) voor de
uitgevers.
Het instituut van de auteurs-agens heeft veel nadelen, dat spreekt vanzelf. Er zijn
zelfs landen waar het een soort terreur-instelling dreigt te worden, die auteur en
uitgever gelijkelijk de duimschroeven aanzet. Een zo geweldige macht kan de agent
echter alleen verwerven als er secundaire rechten op het spel staan die in de miljoenen
lopen: massa-maandbladen, film, televisie. Maar maandbladen zullen in ons taalgebied
noodgedwongen beperkte oplagen houden, de film betekent niets (voor buitenlandse
filmkansen moet men ook nu al bij een agent aankloppen) en de televisie, inderdaad,
die kàn iets gaan betekenen. Maar dat is nog toekomst. Des te meer reden voor de
auteurs om hun belangen bij voorbaat veilig te stellen. Het is heel aannemelijk dat
de handel in televisierechten ook bij ons op den duur in handen zal komen van agenten
(bestaande of nieuw opkomende), al was het maar om het internationale karakter
van het medium zelf. Voor de schrijvers is het zaak, niet overgeleverd te worden aan
die agenten, maar van het begin af aan de verhoudingen nauwkeurig vast te laten
leggen. Zij moeten meer opdrachtgever dan manuscriptenleverancier worden.
Maar, zal de kenner zeggen, dit is allemaal theorie. Wij hebben in Nederland
immers geen auteursagenten! Nee, maar wij kunnen ze krijgen. Bijvoorbeeld zó: een
stuk of twintig auteurs vormen samen een consortium en zoeken iemand die ervaring
van dit soort werk heeft. Er zijn er genoeg. De auteurs geven deze beroepsbuffer zo
veel rechten in handen als zij zelf niet kunnen hanteren. Dit zal individueel verschillen;
de een práát al liever niet over zaken met zijn eigen uitgever, de ander
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meent dat hij alleen de televisie-rechten niet behoorlijk zal kunnen exploiteren. Dat
alles moet in een contract, bijvoorbeeld een optieovereenkomst tussen auteur en
agent, vastgelegd worden, zó dat beide partijen redelijk aan hun trekken komen. Me
dunkt, menig auteur moet likkebekken bij de gedachte dat hij zijn manuscript naar
de agent brengt, en het dan aan hem over kan laten om voor een behoorlijke uitgave
tegen aanvaardbare condities te zorgen.
Dit aspect van meer comfort is niet het enige. Als men een agent aanstelt als
zaakwaarnemer, mag men ook rekenen op intensiever activiteit in de bijgebieden.
Natuurlijk wordt daar nu menigmaal wat aan gedaan door de uitgevers, maar per slot
zijn die niet gespecialiseerd, terwijl ze bovendien andere dingen aan hun hoofd
hebben. Een uitgeverij is een gecompliceerde organisatie waarvan produktie en
verkoop de twee kardinale problemen zijn. Lang niet altijd kan plaats ingeruimd
worden voor de secundaire activiteiten, - die voor de inkomsten van de schrijver, als
het goed is, helemaal niet secundair zijn!
Hoe vaak gebeurt het, dat Nederlandse romans van niveau als feuilleton afgedrukt
worden? Wie de bedragen kent die soms door de kranten voor buitenlandse boeken
neergeteld worden (en voor de vertaling daarbovenop), begrijpt dat het hier niet om
een fooitje gaat maar om een groot auteursbelang. Een agent die zich een behoorlijke
positie heeft weten te veroveren, kan ook op dit gebied meer doen dan de auteur zelf
of zijn uitgever. De kranten moeten immers voor de buitenlandse boeken ook al bij
hun agenten aankloppen; als zij een behoorlijke roman kunnen krijgen die niet vertaald
hoeft te worden, langs soortgelijke weg bovendien, waarom zouden zij dat dan laten?
Door al dit soort zaken, televisie, radio en feuilletonrechten, verbeterde condities
voor de boekuitgave, verhoogde inkomsten uit de (veelvuldiger) vertalingen, zou
een agent die de belangen van zijn auteur behoorlijk behartigt er voor kunnen zorgen
dat in menig geval het inkomen van zijn cliënt zonder meer verdubbeld zou worden.
Zonder meer, dat wil zeggen zonder dat er iets anders of meer geschreven hoeft te
worden, of geschnabbeld. Als voorbeeld geef ik een - weer bescheiden gehouden calculatie van wat er bij vertaling gebeuren zou met de revenuën van een auteur als
hij een agent had, vergeleken met wat hij nu meestal in handen krijgt.
Stel, het gaat om de vertaalrechten van een roman, die verkocht wordt tegen de
volgende condities: een royalty van 7 1/2% op het ingenaaide boek tot 3000
exemplaren, 10% daarboven. Het voorschot laat ik weg
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bij deze berekening, het belang daarvan wordt in ons land vaak overdreven. De
condities die ik noem zijn niet zo heel gunstig - menig agent zal zonder moeite meer
weten te bedingen - maar goed, ik wil een weinig sensationeel voorbeeld geven. De
winkelprijs van het ingenaaide exemplaar bedraagt bijvoorbeeld ƒ10, -; dat is weer
laag, voor de meeste landen.
Bij verkoop van 2000 exemplaren levert dit een bedrag op van 2000 × ƒ0,75 =
ƒ1500, -, en bij 5000 exemplaren 3000 × ƒ0,75 + 2000 × ƒ1, - = ƒ4250, -. Wat krijgt
van dit bedrag de auteur op het ogenblik in handen, en hoeveel zou dat worden als
een agent voor hem persoonlijk optrad?
Men kan niet zonder meer vaststellen hoeveel een schrijver onder de huidige
omstandigheden van de vertaalinkomsten ontvangt. Dat hangt af van de bepalingen
in het oorspronkelijke contract en die zijn allesbehalve gelijkluidend, - àls ze er zijn,
want vaak wordt zonder meer aangenomen dat de clausule over de secundaire rechten
ook voor de vertalingen van toepassing is! Ik neem hier twee grensgevallen, de
excessen helemaal buiten beschouwing latend, om een benaderende berekening te
kunnen uitvoeren.
Geval I. Uitgever en auteur ontvangen allebei 50%. Een eventuele litteraire agent
wordt door de uitgever betaald, wat overigens lang niet altijd gebeurt. Dus in de
bovengenoemde voorbeelden van 2000 en 5000 exemplaren verkoop, ontvangt de
auteur de helft van de inkomsten, dat is respectievelijk ƒ750, - en ƒ2125, -.
Als hij met een eigen agent zou werken (en de vernieuwing zou minder
revolutionair zijn dan de leek wel denkt: ook nu komen de meeste vertalingen via
agenten tot stand), dan moet hij rekenen op 15% voor zijn zaakwaarnemer, dus resp.
ƒ225, - en ƒ637,50. Restant voor de auteur dus ƒ1225, - en ƒ3612,50.
Wanneer men een boek in één taal heeft kunnen plaatsen, is het bepaald niet
uitgesloten dat er meer volgen. Stellen wij als gemiddeld geval drie vertalingen
waarvan twee zwak verkopen (2000 ex.) en één redelijk (5000 ex.). Totaal komt dan
bij de door mij aangenomen condities binnen: 2 × ƒ1500, - en 1 × ƒ4250 = ƒ7250,
-. Als er een uitgever meespeelt tegen fifty-fifty condities, betekent dat ƒ3625, - voor
de auteur. Heeft hij echter zelf een agent, dan wordt dit 85% van ƒ7250, - = ƒ6162,50,
dat wil zeggen ruim ƒ2500, - meer. Dit geval, wat minder schematisch dan, komt in
ons land op het ogenblik vrij veel voor. En als de auteur er in het oorspronkelijk
contract beter af komt, dus
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bijvoorbeeld - een gunstig geval - slechts 25% aan de uitgever moet afstaan, maar
wel mee moet betalen aan de agent? Het totale bedrag dat binnenkomt bij drie niet
te best lopende vertalingen was dus ƒ7250, -. De agent krijgt beide keren hetzelfde:
15%, dus ƒ1087,50. Maar van de resterende ƒ6162,50 moet in het ene geval de
uitgever eerst nog eens ruim ƒ1500, - hebben, een bedrag dat in het andere de auteur
in eigen zak kan steken.
Concluderend kan men zeggen, dat in deze grensgevallen de auteur van dit niet
goed verkopende vertaalde boek tussen de ƒ1500, - en ƒ2500, - meer vangt als hij
een eigen agent heeft. De moeite waard zou ik zeggen.
Bij dit alles heb ik er geen rekening mee gehouden dat een agent die helemaal
voor een auteur optreedt nog wel andere inkomsten aan zo'n vertaling weet te
koppelen. In Duitsland bijvoorbeeld ligt het heel gunstig met radio-, televisie- en
feuilleton-rechten. Ik heb herhaaldelijk kranten-publicaties en radio-uitzendingen
tot stand zien komen van boeken die niet eens door een uitgever aanvaard waren.
De gevaren van het agenten-systeem, want natuurlijk zijn die er, liggen voorlopig
eerder op litterair terrein dan op commercieel. Men zou zich bijvoorbeeld het geval
voor kunnen stellen van een agent, die zijn auteur zou willen dwingen tot ontijdige
publicatie. Neem het geval van een auteur, die enige tijd lang al geen roman gebracht
heeft, maar wel enkele verhalen in tijdschriften heeft laten afdrukken. Zakelijk is het
dan volkomen begrijpelijk dat de agent tot bundeling van die verhalen over wil gaan,
maar litterair kan dat ongewenst zijn. De auteur zal er voor moeten waken dat in
dergelijke gevallen hij het is, die de publicatie-politiek vaststelt. Dat kan gemakkelijk,
hangt van de bewoordingen van het contract agent-auteur af. Per slot geldt dit alles
precies zo voor de verhouding schrijver-uitgever in het huidige bestel. Waarom zou
een agent minder oog hebben voor de litteraire argumenten van zijn auteur dan een
uitgever nu? En waarom zou een schrijver de commerciële belangen van zijn uitgever
een minder grote rol laten spelen dan die van een eventuele agent (en daarmee: van
zichzelf, in beide gevallen).
Hoe dan ook, een auteursagent zal meer gedaan kunnen krijgen dan nu de auteur
zelf, of in bepaalde kwesties de auteur met zijn uitgever samen. Men hoeft de 20%
royalty die een enkele gewilde auteur in het verleden, en het heden, heeft kunnen
bedingen, nog niet als norm beschouwen, om aan te nemen dat menig auteur bij ons
een aanmerkelijk lagere royalty geniet, dan door een agent ooit aanvaard zou worden.
In heel veel ge-

Merlyn. Jaargang 3

375
vallen zou het agenten-honorarium al gecompenseerd worden door de gunstiger
condities.
En wat de zwakkere broeders betreft, de auteurs die niet zo goed op de markt
liggen, zij kunnen meeprofiteren van de positie die een bekwaam agent kan opbouwen,
als het moet door middel van koppelverkoop en wat er zoal meer mogelijk is in de
handel.
Het is waar, lang niet alle auteurs zullen bij een agent welkom zijn. Daar zijn bepaalde
omstandigheden voor nodig die niemand zelf in de hand heeft: verkoopbaarheid,
werktempo, zelfs kans op verfilming en vertaling. Er zijn grote schrijvers die op geen
van deze punten voor een agent aantrekkelijk zijn. Zij zullen voor de secundaire
activiteiten doorgaans van hun uitgever afhankelijk blijven. Maar dat wil nog niet
zeggen dat er aan hun positie niets meer te dokteren valt.
Van tijd tot tijd is er een conflict tussen een auteur en zijn uitgever. De ene keer
zal de eerste gelijk hebben, de andere keer de tweede, maar bijna altijd is het een
onbevredigend contract, waar alle ellende uit voortkomt. Het bestaan van een
standaard-contract schijnt daar niet veel aan te veranderen. Als het tot een botsing
komt heeft de uitgever altijd wel een advocaat. Maar de auteur, wat kan hij doen om
zijn al dan niet vermeende rechten te verdedigen? Zelfs als hij denkt juridisch veilig
te staan, zal hij dan zijn tijd, energie en geld aan een proces spenderen? Hij weet
nooit zeker hoe het afloopt, maar hij weet wèl zeker dat niemand hem voor niets
juridische bijstand zal verlenen. In gevallen waarin uitgever en auteur er een
verschillende interpretatie van contractbepalingen op na houden, trekt de uitgever
automatisch aan het langste eind. De gevolgen kunnen, ook financieel, voor de auteur
flink voelbaar zijn.
Wat hard nodig is, dat is een jurist die aan alle auteurs die er behoefte aan hebben,
advies kan geven over contract-kwesties, en dat waarachtig niet alleen in
conflict-situaties. Vrouwen die een kind moeten krijgen, kunnen voor een appel en
een ei een cursus volgen, met filmpjes, koffie en koek. Maar een auteur die een
contract wil sluiten (en geacht wordt de wet te kennen) moet dat doen zonder iemand
te kunnen vragen wat de consequenties van zijn handelingen zullen zijn, - tenzij hij
er zijn nog niet ontvangen voorschot aan wil spenderen. Wàt ook in naam allemaal
mogelijk is, praktisch staan de zaken zo en niet anders. Elke auteur weet dat.
Wat moet men hieraan doen? Voorlichtingsavonden voor auteurs? Nog
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niet zo'n dom idee. Brochures, ook heel aardig, maar toch onvoldoende. Waarom
niet een Stichting Auteursbelangen, met een dagelijks bureau dat door een jurist
geleid wordt, die doorkneed is in het auteursrecht? Iedere auteur van litterair werk
moet, in beginsel, adviezen van dit bureau kunnen krijgen, zonder dat met andere
belangen dan de zijne rekening wordt gehouden. Dat zullen vooral juridische adviezen
zijn, maar daarbij hoeft het niet te blijven.
Misschien dat over een dergelijke stichting met het Ministerie van Cultuur te praten
valt... Met een subsidie van pakweg ƒ25.000, - zou een jong jurist aardig wat voor
de auteurs-leden kunnen doen. Want een subsidie zal er moeten komen, voor een
dergelijke Stichting. Contributies zouden onvoldoende zijn, òf een te zware last voor
de auteurs. Maar het gaat om een klein bedrag, en bovendien een indirect subsidie.
In geld uitgedrukt betekent een dergelijk instituut zeker meer voor de auteurs dan
een éénmaal verstrekte reisbeurs of opdracht.
De schrijvers zouden trouwens niet de enige zijn die wèl zouden varen bij een
Stichting Auteursbelangen. Daar zijn de uitgevers bijvoorbeeld (wanneer het om
buitenlandse contracten gaat) of de auteurs-agent als die er is. In bepaalde gevallen
zou de jurist-directeur als een litteraire ombudsman kunnen fungeren. Wie weet zou
hij meer conflicten helpen vermijden dan uitvechten, - als hij maar prestige weet te
verwerven. En, anders dan de auteurs-agent, kan de Stichting Auteursbelangen
optreden voor iedere auteur, die lid is, en een kleine contributie betaalt.
De nieuwigheden die ik hier voorstel, niet als alternatieven maar liefst om
tegelijkertijd verwezenlijkt te worden, lijken nogal revolutionair. In ieder geval zal
lang niet iedereen er vóór zijn, omdat, inderdaad, lang niet ieders belangen hiermee
gediend zijn. Daar kan ik niets aan doen. Ik heb mij alleen afgevraagd hoe de zaken
van de schrijvers het beste behartigd kunnen worden, los van de vraag of anderen
mee zullen profiteren.
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Het mexicaanse paardje
Geert van Beek
Het verontrustende was niet dàt het gebeurde, maar dat het tegelijk gebeurde, allemaal
op één dag.
Ik vroeg me af of Ludger die middag wel zou komen, want het was ontstellend
heet. Vanuit de voordeur keek ik de straat af. Alle huizen hadden het contact met de
buitenwereld verbroken. Gordijnen en jaloezieën sloten het licht buiten, maar toch
bleef een kolom vuurvaste lucht pal staan voor elke deur. Elk raam stond op springen.
Op mooie zomerse dagen hoorde je kinderstemmen uit achtertuinen als ze elkaar
naakt te lijf gingen in hun plastic bad; die middag waren zelfs de roekeloze kinderen
naar binnen gevlucht. De eenden en zwanen van de vijver zaten roerloos op het water.
Daar leek het nog wel uit te houden, maar ook water raakt tenslotte op
kooktemperatuur. Nee, lang kon het niet meer duren. Een ijskarretje met een bronzen
hoofd erachter kwam moeizaam aanrollen. De man nam de moeite niet om met zijn
stokje op de bel te slaan. Hij maakte zijn verplichte rondje en niet meer. De oksels
van zijn wit hemd waren donker van vocht al in de verte.
Ik liep naar de rand van het trottoir. De man hield zijn lome pedalen stil, stopte
het karretje. Het zweet droop van zijn gezicht, hij blies over zijn blote harige borst.
- Drie van een kwartje, zei ik.
Hij stak een hand in de ijskast en legde mij drie koude papieren pakjes in de hand.
Toen hij teruggaf van een rijksdaalder - allemaal losse munten tellen en uitzoeken droop het water al van mijn vingers. Tussen trottoir en keuken lieten de papiertjes
los. Ik schoof een bord met vormloze crème in de ijskast. Ludger zou blij zijn met
het ijs, ook als het gedeformeerd was. Ludger wist dergelijke deformaties te
appreciëren, Ludger was een artiest. De ijskast viel met een dreun in het slot.
Ook het veld dat grenst aan onze achtertuin had last van de hitte. De wei
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met koeien, een korenveld, populieren, alles hield de adem in. De koeien zaten op
het dorre gras. Er was iets vreemds aan de dieren. Het duurde een tijdje voor ik me
realiseerde dat hun monden geen beweging maakten: de koeien hadden opgehouden
met herkauwen. Zo, met bewegingloze mond, schenen ze ernstig na te denken en
zich zorgen te maken. Ik liep op mijn sandalen over het gazon. Ik dacht aan
brandgevaar. Het gras had slechts een geringe aanmoediging nodig om vlam te vatten.
Ik stapte over het ligusterhegje dat de toegang tot de velden barricadeert en was nu
dicht genoeg bij een groepje koeien om me te overtuigen: de koeien hadden het
herkauwen opgegeven. Hoe moet dat nu met de melk, dacht ik bezorgd; als de koeien
niet meer kauwen drogen hun uiers uit. Ook hun staarten hadden hun spankracht
verloren. Hun rol van vliegenmepper was uitgespeeld. Insecten dromden tezamen
bij de plooi onder hun staart en in de ooghoeken wriemelden ze rusteloos.
Toen ik terugging naar het huis hoorde ik logge stappen achter mij: de koeien
achtervolgden me, maar bleven staan voor het ligusterhegje, vlak naast elkaar, met
de flanken tegen elkaar, een zwartbont monument met vier koppen. Ik wist niet dat
koeien zo nieuwsgierig waren, of zo gesteld op menselijk gezelschap. Voor Ludger
was de groep in elk geval een uniek object om te schilderen. Al had hij zijn materiaal
niet bij zich, van deze levende beelden kon hij met een potlood een mooie schets
maken. Toen ik over de drempel wilde stappen om binnenskamers koelte te zoeken,
gleed de voet die nog steun vond op de tegels van het kleine terras, uit. Ik viel languit
de keuken binnen. Zeker weer iets vettigs buiten de vuilnisbak terecht gekomen,
dacht ik vermoeid, ik moet Ella weer eens wijzen op haar verantwoordelijkheid als
huisvrouw.
Ik onderzocht de vloer op ongerechtigheden terwijl ik me overeind hees. Krom
als een boog bleef ik staan op handen en voeten: ik hing met mijn gezicht vlak boven
een walletje vale wormen. Dikke wormen met een staartje, hun huid in segmenten
geplooid over een barstensvol innerlijk leven, zo van die lichtschuwe dierlijke
gewassen die beginnen te wentelen als je een steen oplicht. Dat ze hierin zo in groten
getale bij hel daglicht verenigd waren verwonderde me ten zeerste. Ik ging rechtop
staan. Mijn schoen had een aantal wormen te blubber getrapt. Het vuile speeksel
veegde ik af op het droge gras. Ik knipperde met mijn ogen, moest toegeven dat het
wáár was: de onderkant van het huis bewóóg. Langs de hele buitenmuur hadden de
vale wormen een wal opgeworpen.
Ontsteld liep ik om het huis heen, een mooie vrijstaande middenstandswoning met
openslaande terrasdeuren, twee balkons en witgepleisterde
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muren. Het hele blok was omsingeld door een wal van maden. Het huis verkeerde
in staat van ontbinding. Heel vreemd. Ella onderhield het huis dan wel niet met een
scrupuleuze reinigingsmanie, dit exces moest haar toch wel bevreemden. Was er
misschien ondergronds een riool verstopt geraakt?
Ella lag in een halfdonkere kamer in witte short en bloes op de bank, kleine
zweetdruppels onder haar neus. Met één hand leek ze zich vast te houden aan de
hoge rugleuning, de ander hing slap naar de grond. Ze lag te slapen met haar hoofd
op een mexicaans paardje. Een zwart paardje met een rood zadel draafde over een
gele vlakte met groene cacteeën. Het kussen had een franje als kortgeknipte manen.
Natuurlijk droomde Ella van een wereld waar de angst verbannen was. Nee, ik mocht
haar niet wakker maken. Ik moest het alléén maar opknappen. Trouwens, wat zou
ze zeggen? ‘Wat vanzelf komt, gaat vanzelf weer weg. Je hoeft er helemaal niks aan
te doen.’ Over zoveel fatalisme beschikte ik echter niet.
Ik rolde buiten de tuinslang af, schroefde het eind vast aan de kraan en draaide die
open. Met een spuit water kon ik die vuiligheid wel opruimen. Walglijk was het
vooruitzicht, straks met Ludger hier ijs te eten en bier te drinken met het uitzicht op
legioenen maden. De kraan begon te suizen. Door de transparante huid van de slang
zag ik het water langzaam voortkruipen, cirkels draaien, serpentines nemen tot het
opsteeg in de sproeier die ik stevig vasthield en op de indringers richtte. Twee drie
keer schokte een straaltje water met een flauwe boog uit het stijve aanzetstuk, toen
viel het krachteloos terug terwijl de opening nadruppelde; een man verspilde rochelend
zijn laatste krachten.
Het schoot me te binnen dat de gemeentelijke waterleiding had verzocht de uiterste
zuinigheid te betrachten bij het sproeien, daar anders de druk op het water niet
toereikend zou zijn. Welke a-sociale individuen hadden deze waarschuwing in de
wind geslagen? Zo kon ik Ludger niet eens ontvangen zoals het een artiest paste.
Wanneer hij kwam zou ik de aandacht van het huis af moeten leiden. Ik draaide het
opgedroogde water-reservoir weer dicht en schroefde de slang los die boosaardig
tussen het gras kronkelde.
Op dat ogenblik klonk op straat een claxon. Het leven van alledag scheen opnieuw
te beginnen. De sandalen plakten aan mijn blote voeten, wie ongeschoeid over het
tegelpad liep riskeerde een derdegraads verbranding. Ha, het was Ludger uit de stad!
Zijn hoofd stak uit het open dak van zijn welvarende auto, een wagen voor de gegoede
midden-
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stand. Alles aan Ludger was welvarend: zijn tropische lightweight pantalon, zijn
tropische overhemd en sandalen. Hij had zich - net als ik - van zoveel mogelijk ballast
ontdaan, maar was er héér bij gebleven. Zijn vlees was welvarend en zijn volle baard
gaf hem de finishing touch van welvarend artiest. Ludger was eigenlijk te welvarend
om met hart en ziel een kunstenaar te zijn, of liever, hij stelde zijn welvaart daartoe
te zeer op prijs. De wagen glansde, Ludgers gezicht blonk van zweet, zijn handen
waren even nat als de mijne. Achter in de auto lag een stapeltje doeken op hun kop,
goor linnen, schilderijen in de grondverf zo te zien. De keerzijde zou een verrassing
zijn.
- Ik heb een verrassing voor je meegebracht, schreeuwde Ludger over de doodstille
straat.
Gewend aan stadsrumoer sprak hij met stemverheffing. Het klonk hier alsof hij
bij de hele buurt op visite kwam. Hij keek er zelf van op. Gemakkelijk liet hij zich
neer uit het portier, verbaasde zich zichtbaar over de desolate straat.
- Jezus, wat een uitgestorven gat is die landelijke gemeente van jou. Nou, let op!
Hij boog zich voorover de auto in. Zijn dunne pantalon sloot strak om zijn vlees
en tekende nauwkeurig zijn beide welgedane billen af. Wat voor bijzonders zou hij
deze keer geschilderd hebben? Normaal waren het stadsgezichten, markt, terrasjes
- ik kan niet ademen zonder asfalt placht hij te beweren - precieuze naakten die net
iets te veel op uitgeklede modeplaten leken. Ik stond er altijd wat achterdochtig
tegenover, omdat hij ze zo grif verkocht. Ludger richtte zich op. Ik deed een stap
achteruit: aan zijn opgeheven vuist bungelde een dode eend. Op zichzelf niets
weerzinwekkends. Jagers schoten eenden; om onverklaarbare redenen vond je soms
een eend dood tussen het riet van de vijver. Het akelige was dat Ludger het beest
niet als vakman bij de poten hield, maar zijn vingers om de nek sloot. Hij leek de
vogel hic et nunc te wurgen. De oogleden sloten de toegang tot de wereld grauw af.
Het was of de zware romp aanstonds van de nek af zou scheuren. Bovendien
slingerden enkele, bloederige ingewanden een decimeter diep beneden de buik heen
en weer, hoewel er geen wond te bespeuren viel.
- Daar kijk je van op, hè? riep Ludger lachend. Mooi beest, niet? Ik kom daar langs
dat water en daar steekt ineens een hele stoet van die eenden de straat over. De
genoegens van het buitenleven! Ze willen per se tussen de wielen. Valt me nog mee
dat het er niet méér zijn.
Hij had niets gevoeld dan een lichte oneffenheid op de weg, op hetzelfde
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moment spleet de buik van de vogel open en werden de ingewanden op de straatstenen
geperst. Geen tijd zelfs voor een doodskreet.
- Kijk, zei Ludger, dit is de maag. De stommeling had zijn pens goed vol gevreten.
Deze rode kwab, dat moet de lever zijn. Houd jij van ganzenlever? De rest wat
darmpjes.
De darmpjes lagen nu als een week kluwen in zijn hand te dampen. Omdat het
dier overigens gaaf leek, had ik de neiging, de ingewanden weer in de buik te stoppen.
Misschien gingen dan de ogen weer open. Gek dat er geen bloed te zien was. Het
leek of een feilloos lancet de organen er even uitgesneden had voor een
wetenschappelijk onderzoek dat de beschaving ten goede kwam.
- Nou, wil je 'm in de pan? vroeg Ludger. Je kijkt verdomme of je niet blij bent
met zo'n boutje. Graag of niet, man! In elk geval zul je 'm een poosje moeten bewaren
tot ik wegga. Hier, hou eens vast, dan kan ik mijn doeken uit de wagen halen.
Ik greep de eend bij zijn koele poten. De kop viel met een smak omlaag naast de
maag, de lever en de darmpjes. Ik was ervan overtuigd dat Ella er niet aan zou dènken
de verongelukte vogel op te dienen met rijst en jus en zoiets als fruit.
- Godverdomme, hoorde ik Ludger mompelen, daar heeft-ie mijn band ook nog
vuilgemaakt.
Kennelijk was een straal bloed uit de eend z'n buik opgesprietst en uitgelopen over
het wentelende wiel. De wagen had mooie witte banden. Ludger had gelijk, het was
geen gezicht.
- Het lijkt wel of ik iemand overreden heb, grinnikte Ludger. Heb jij water bij de
hand?
Ik liep naar de kraan, trok mijn hand snel van het metaal terug: het ding stond
gloeiend. Ik probeerde het nog eens, met kleine rukjes alsof de kraan inderdaad
onaantastbaar was. Er kwam zelfs geen geruis meer, de druk was totaal weggevallen.
Geen water bij zo'n hitte.
- Leve het rustieke comfort riep Ludger. Hoe krijg ik dat bandje nou schoon?
Met een lap veegde hij over de bloedvlekken, maar het bloed was blijkbaar in het
rubber gedrongen.
- Weet jij een middeltje om bloedvlekken te verwijderen?
Ik kon Ludger niet helpen.
Hij stond er nog een ogenblik geïrriteerd naar te kijken, haalde zijn schouders op,
kroop toen helemaal in zijn auto en schepte van de achterbank een armvol omgekeerde
schilderijen op. Nu de eend het hoofd liet

Merlyn. Jaargang 3

382
hangen vond het bloed een uitweg, langs de snavel druppelde het op de tegels.
Onmiddellijk verdorden de druppels tot kleine roodbruine plekjes. In dit voetspoor
liep Ludger achter mij aan naar het terras aan de achterkant van het huis.
- Is Ella er niet? vroeg hij.
- Jawel, maar ze slaapt. Ze kan niet zo best tegen warmte. Hou je een beetje
bedaard, ik wil niet dat ze wakker wordt.
Ik zette twee tuinstoelen en een rotan tafeltje in de schaduw van een paar berken
op het gazon, duwde Ludger achterover op dwarsgestreept linnen, met zijn rug naar
het huis. Hij plaatste zijn doeken tegen de tafel. Gelukkig had hij niets gemerkt van
de wormen, nòg niet tenminste. Toen ik voorzichtig over de drempel van de keuken
stapte voelde ik ze bewegen onder mijn benen. De eend, het slachtoffer van een
toevallige samenloop van omstandigheden, wat moest ik daar nu mee. Zonder twijfel
zou Ludger zijn prooi mee naar huis moeten nemen. Fris bewaren, dat was dus van
belang. Ik legde de dode vogel, het malse boutje, op een vleesschaal. Een vleugel
drapeerde ik over de organen die zo prematuur waren blootgesteld aan weer en wind.
Dat ging wat lastig. De pennen sprongen terug, alleen een innerlijke kracht scheen
in staat tot klapwieken. Maar ik kreeg het toch klaar. De kop legde ik achterover
zoals eenden wel staan te slapen, snavel in rugveren gestoken, dom, onbezorgd, zich
van geen gevaar bewust.
Zo schoof ik het lekkere hapje de ijskast in, een etage boven het bord met gesmolten
ijsjes van een kwartje, de deur viel dicht.
Zou Ella dat gehoord hebben? Ze lag volmaakt ontspannen op de bank, een been
opgetrokken, armen wijd uitgespreid, het hoofd zijdelings ingegraven in het kussen
waar het mexicaanse paardje draafde tussen tropische planten. Zo te zien sliep ze
alle vermoeidheid, chronische angst en onrust van zich af. Ik was gelukkig dat ze
geen getuige was van de nare dingen die buiten gebeurden.
Buiten brak Ludger juist een takje uit de ligusterheg, een takje met zo'n trosje witte
bloemen die zo heerlijk ruiken zomers. Misschien plukte hij een boeketje om mee
te nemen naar zijn flat, zijn beton en zijn asfalt, een interessant souvenir van de
buitenwereld. Hij liet het echter bij dat ene takje en begon één van de koeien die als
standbeelden voor de afscheiding stonden in haar neusgaten te krieuwelen. Het was
of hij in een wespennest wroette. Een zwerm vliegen spatte uit de vochtige
slijmvliezen te voorschijn en wierp zich op de indringer. Ludger deinsde achteruit,
sloeg de vliegen terug, maar kon niet verhinderen dat ze in
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een oogopslag aan zijn gezicht gehecht waren en op zijn haren. Hij droeg ineens een
bruin-zwart masker met sidderende vleugeltjes.
- Godallemachtig, wat een rotzooi, kreunde hij. Het lukte hem om de levende laag
van zijn wangen te strijken, van zijn voorhoofd, uit zijn hals. Hardnekkige infiltranten
plukte hij uit haar en baard. Dat ging niet zonder beschadiging. Verscheidene insecten
werden verpletterd onder zijn haastige vingers. Ludgers gezicht zag er dan ook
onappetijtelijk uit, met vegen slijm en bloed waar zwarte pootjes en transparante
vleugeltjes in kleefden.
- Jezus nog toe, en jij hebt geen water in deze rimboe?
Hij spuwde een schilfer van zijn lippen. Met een zakdoek veegde hij zijn gezicht
af, een mooie zakdoek, groene pastelkleur met rose strepen. Toen hij klaar meende
te zijn had hij een papperig propje in zijn hand. Met een vies en vuil gezicht keek
hij ernaar, gooide het toen over de heg de wei in. Met zo'n zakdoek kon je een heel
eind gooien. Geen koe die zich verroerde.
- Heb je nog meer verrassingen in petto? vroeg hij, verregaand geprikkeld. - Kun
je die verrekte koeien daar geen opdonder geven? Of hindert jou dat allemaal niet?
Ik vond de gebeurtenissen even onbehaaglijk als hijzelf. Al was ik dan gewend
aan plattelandsgewoonten, abnormaal was het dat koeien onwrikbaar mensen
observeerden, niet herkauwden en vliegen ademden.
- Je moet dieren met rust laten, Ludger, dan heb je er geen last van. Dieren hebben
een bijzonder gevoelig instinct. Ze liggen altijd een stukje op ons voor.
Alsof dit het mysterie oploste. Terwijl ik het zei dacht ik bezorgd aan de wormen.
Wat had deze rioolwroeters naar de oppervlakte gedreven? Ik schonk twee glazen
bier uit de kelder - de ijskast liet ik liever met rust. Het schuim en het zweet stonden
Ludger op de lippen.
- Bij zo'n sympathieke entree past een tegenprestatie, zei Ludger, de ene surprise
voor de andere.
Hij tikte op het linnen van het schilderij, het buitenste van het stapeltje dat slordig
tegen de rotantafel leunde.
- Ik wou je een paar van mijn nieuwe schilderijen laten zien, Egbert. Ik ben
benieuwd wat jij ervan vindt.
Hij noemde me met mijn voornaam, begon zich dus onzeker te voelen. Hij leverde
zich aan mij uit, appelleerde aan mijn welwillendheid en vriendschap. 't Was eigenlijk
maar een klein kunstenaartje, die Ludger, ik geloof dat ik hem juist daarom aardig
vond. Hij had bravour, charme,
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en een handig penseel, indrukwekkende capaciteiten dus, waarmee hij niet alleen
ànderen bedroog. Soms exposeerde hij achter die pretentieuze geveltjes met een
modern interieur, galeries geheten. Van zijn stadsgezichten en vooral van zijn naakten
was de authentieke kunstzinnige waarde gewoonlijk het moeilijkst te bepalen, die
gingen vlot van de hand, en Ludger geneerde zich dan ook niet deze objecten tot
hoofdbron van zijn inspiratie te kiezen. Van naakte vrouwen zou hij niet gemakkelijk
afstand kunnen doen.
- Zie je, ik heb mijn stijl veranderd, zei Ludger. Een kunstenaar - en hij keek
verlegen, hartveroverend verlegen een andere kant op, naar de buren - een kunstenaar
die maar dóór blijft kladden op z'n oude manier, die is ten dode opgeschreven. Elk
nieuw werk wordt een kopie van het vorige. Tenslotte maak je niks anders dan clichés.
Nu heb ik...
Ludger zweeg opeens met open mond, kijkend naar de tuin van de buren. Ik volgde
zijn blik: een jonge vrouw in bikini op raffia sandalen stapte over het grasveld naar
een ligstoel in volle zon en strekte zich uit op oranje linnen. Haar bruine huid glom
en contrasteerde geraffineerd met een stukje zeegroene bekleding. Ze zette een
zonnebril op, legde een arm op de stoelleuning, een hand op haar buik. De wijsvinger
wees haar navel aan. Toen sliep ze misschien wel in.
- Grote god, zei Ludger, je zou er zó op gaan liggen! Of soms niet? Jij soms niet?
Wat een vrouw!
Inderdaad nodigde ze ons zwijgend uit om plaats te nemen. - 't Is wel wat heet,
vond ik.
- Hoe heter hoe beter, zei Ludger, die standvastig de vrouw bewonderde. Zo zou
ik ook wel gekeken hebben toen ik haar de eerste keer zag, een benijdenswaardig
figuur, gezichtje, pigment. Ella kreeg altijd rode puntjes op haar vel als ze lang in
de zon zat. Op de heupen van de zonnebaadster fladderden wat losjes geregen koordjes
en ook het behaatje stond nergens voor in. Werkelijk een adembenemend gezicht
voor een man in conditie.
- Nou, wat heb je, vroeg ik Ludger. Ondanks de hitte scheen hij in keiharde conditie.
- Dié durft, dat moet ik zeggen, met zo'n helse temperatuur. Je zou zo'n meisje
moeten waarschuwen tegen zonnebrand.
- Haar huid is al gelooid, maak je geen zorgen.
Ludger keek een beetje vals: - Ook niet blind voor het schone der aarde, wel?
- Kom op, wat is er met je ‘new style’?
Het klonk denigrerend. Het speet me onmiddellijk toen Ludgers ogen
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de bedeesde expressie kregen van een puber vol goede moed.
- Het is me ernst, Egbert. Het realisme, ik krijg er de kots van. Boompje huisje
beestje vanaf de grotten van Lascaux. Ik voel dat het dood loopt. Het moet verdomme
een andere kant op, het abstracte, het non-figuratieve. Niet omdat het mode is, jezus
nee, maar omdat ik het hiér zo voel. Hij sloeg zich met de vlakke hand op zijn wit
nylonhemd, dat bleef plakken aan zijn borst. Zwarte haartjes schemerden er doorheen.
- De wereld staat aan de rand van de afgrond, Egbert. We leven op een vulkaan.
Dit tijdsgewricht is van ontzaglijke importantie. Zal de mensheid erin slagen de
losgekomen krachten te beheersen of zal hij zichzelf vernietigen? Het universum
wordt bedreigd met algehele ondergang. De chaos zal terugkeren. Als kunstenaar
kan ik niets dan de ondergang, de chaos verbeelden. De tijd van de rechte lijntjes is
voorbij. En dat geldt ook voor de literatuur!
Ik was buitengewoon verbaasd. Ludger scheen een hekel te krijgen aan zijn eigen
cliché-werk en nu zat hij in clichés te oreren. Ondergang, vernietiging, chaos, die
woorden harmonieerden niet zo best met de welvaart van de artistieke middenstand.
- Nou moet je hier 'ns kijken.
Ludger hees zich overeind uit de diepe ligstoel. Een moment gleed zijn blik uit
naar het roekeloze model in de zon. Hij maakte een gebaar of hij een vlieg van zijn
oor sloeg en keerde de stapel doeken om op het gras.
- De ondergang, zei hij, de chaos, het einde. Eerlijk zeggen, ik kan tegen een
stootje.
Fysiek klopte dat wel. Overigens, Ludger sméékte met een onverschillig gezicht
om er iets goeds van te zeggen. Dat was niet moeilijk. Ik vond het ongelooflijk.
- Ongelooflijk, zei ik dus. Je bent een ander mens.
Geen stadsgezichten, geen naakten, alles abstract geloof ik, in bezetenheid op het
doek geworpen, harde kleuren, veel paars en zwart, dreigend, verontrustend. Een
afscheid van de vertrouwde dingen, de realiteit. Ludger tastte in zijn broekzak, veegde
toen met een mouw van zijn overhemd zijn voorhoofd schoon.
- Dit vind ik zelf het best geslaagd, zei hij gerustgesteld. - APOKALYPTISCH zo
noem ik het.
Uit een gele lucht stortte een rode zon naar de aarde. Bomen stonden koolzwart.
De grond verbrandde. Paarse planeten botsten op elkaar. Door de katastrofe heen
zocht een grillige, bloedrode lijn zijn weg, een
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soort lintworm, dacht ik, lintwormen vreten de kosmos op.
We keken plotseling allebei tegelijk omhoog. We hadden tegelijk het zonderlinge
zwiepen in de lucht gehoord, een geluid dat er volstrekt niet paste, een soort
vleugelslag, maar welke vogel veroorzaakte zo'n machtig geluid. Een vlucht duiven
of eenden? Nee, hun vleugels klonken veel ijler. De lucht werd telkens met kracht
teruggeslagen. Toch cirkelde een vogel in de buurt over de huizen, veraf, dichtbij.
En nu zagen we hem: een reusachtige zwaan uit de vijver die in het voorjaar zelfs
volwassenen de schrik op het lijf joeg als ze te dicht bij het nest kwamen, een nek
als een boomstam, een opgezette borst, toornige ogen en vleugels die je lam konden
slaan, een log lichaam. De zwaan vloog laag over ons huis. De vleugels zoefden door
de lucht met het angstaanjagend geluid van een projectiel dat de stad bedreigde. Hij
zocht een doelwit om op neer te ploffen. Mussen verstarden tot opgezette vogels. De
waterzwaan cirkelde boven televisiemasten. Heftig klapwiekend bleef hij boven onze
hoofden hangen, een helikopter die de lucht opjoeg. Ik voelde 't heet over mijn borst
waaien, grashalmen stoven weg, ineens rook het naar vis. De zwaan liet zich echter
niet vallen. Met een onaards geluid verdween hij achter de huizen. Geen mens
verroerde zich.
Ludger stond met beide handen op zijn hoofd. Ik hield een hand in de maagstreek,
ik dacht aan Prometheus, een scherpe snavel in mijn lever.
- Is dat normaal? vroeg Ludger ontsteld. Ik dacht dat-ie 't op mijn doeken gemunt
had.
- Er gebeuren vandaag vreemde dingen, antwoordde ik. De natuur is van streek
met die hitte. Het begint zowaar een beetje op jouw chaos te lijken. - Ik moet zeggen
dat ik het een fenomenale ommekeer in je vind.
- Ik heb ze met hartebloed geschilderd, zei Ludger pathetisch, de ondergang, dàt
is pas leven. We moeten leven met de chaos in onze ogen. We moeten de totale
vernietiging bewust tegemoet treden.
Het zweet droop hem van zijn wangen in zijn baard.
- Allejezus, ik doe een moord voor ijs. Heb je geen ijs?
Ze konden intussen weer bevroren zijn. Ik stapte opnieuw over de barricade van
gele, zacht bewegende strontwormen. Ik pakte het handvat van de ijskast, aarzelde
even, trok de deur toen resoluut open. Met een zakdoek haastig tegen mijn neus
geperst sprong ik weer naar buiten. Ludger draaide zich om.
- Wat is er? Word je niet lekker?
Hij kwam naar het huis toe. Wat gebeuren moest moest nu maar gebeuren.
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- Grote goden, zei Ludger, en hij keek links rechts langs de buitenmuur. - Waar komt
die ellende vandaan?
Ik zag hem bleek worden met het zweet op zijn glimmend gezicht. Hij was een
welgedaan man die plotseling stond te sterven. De deur van de ijskast was open
blijven staan. Ludger legde een hete hand op mijn arm, duwde zijn neusgaten dicht.
Zelfs op een afstand kon je de maden zien wentelen in het vlees van de verongelukte
eend. Onder zachte aandrang van de ingewanden was de buik opengescheurd. Het
zag er bleekjes uit van binnen. De ogen leken te bewegen, maar dat waren de maden.
- Doe in godsnaam die kast dicht, zei Ludger kokhalzend.
Met mijn hoofd achterover trapte ik de deur in het slot. We keken elkaar aan: er
gebeurde iets niet. De ijskast bleef doodstil, geen gezoem van de motor zoals het
hoorde.
- Hij laadt niet meer bij, geen wonder, zei ik ietwat opgelucht, de stroom is zeker
uitgevallen.
Ook het licht brandde niet meer. Geen stroom, geen water, en dat bij deze
apokalyptische hitte. Het gas was afgesloten. Het hele huis stond steriel. - Moet je
nou Ella niet waarschuwen? vroeg Ludger hulpbehoevend. Ik moet er niet aan denken
als ze straks de ijskast open maakt.
We keken naar de bank. Ella had zich half op haar buik gewenteld. Een arm hing
losweg naar de grond alsof die niet van haar was. Ze was zichzelf en de wereld
volmaakt vergeten. Ze had het leven opgeschort. Waarom zou ik haar confronteren
met de vuiligheid van vandaag? Laat haar maar slapen met haar wang liefkozend op
de manen van het mexicaanse paardje.
Geen van beiden voelden we ons op ons gemak toen we weer naar de schilderijen
liepen. We bleven staan, met de tenondergaande wereld kleurig aan onze voeten.
- Jullie wonen hier wel erg gezellig, dàt moet ik zeggen, mopperde Ludger. En zo
heerlijk vrij hè. Geen inkijk behalve van stomme koeien. Geen hinderlijke aanloop,
alleen wat pleepubliek. Man, hoe houd je 't hier uit!
Om zich schadeloos te stellen voor de smerigheid begon hij de roekeloze
zonnebaadster weer te bewonderen, symbool van jeugd, charme, opperste
vrouwelijkheid.
- Nee nee, hoorde ik hem zeggen, nee nee, dat kan niet!
Hij weest over het lage ligusterhegje. De jonge vrouw had te veel risico genomen.
We hadden er toch beter aan gedaan, wij verstandige mannen, met het frivole wijfje
te waarschuwen tegen zonnebrand.
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Ze lag in precies dezelfde houding met een hand op haar navel achterover in de stoel,
volkomen naakt nu, al kon je dat eigenlijk geen naakt meer noemen; naakt
veronderstelt een huid. Haar lichaam was verkoold van top tot teen. Van de bikini
viel niets meer te onderscheiden. Ze zag eruit als een zwartgeblakerde totempaal in
volle lengte op een ruststoel gelegd. Iemand scheen zich gruwelijk op haar gewroken
te hebben. Het hemelvuur dat op het einde der tijden alles zou vernietigen had haar
voortijdig aangetast. Het begon zacht te waaien. Kolommen hete lucht verplaatsten
zich. Roetdraden woeien ons in het gezicht, dat moesten haar haren zijn. Het rook
als bij een afgebrande boerderij waar zoveel stuks vee een prooi der vlammen waren
geworden.
- Ja maar, steunde Ludger, dat kan toch niet waar zijn! 't Is toch ongehoord dat
iemand verkóólt in de zon. Gebéuren deze dingen op het platteland of ben ik
krankzinnig geworden?
Ik had al veel mysterieuze verschijnselen waargenomen die middag, maar deze
crematie onder de blote hemel liet me toch niet koud. Het bleef waaien. Windstoten
suisden door de populieren alsof er onweer op komst was. Een wolk stof sproeide
ons plotseling over de heg in de ogen. Toen we weer konden zien lag er een roetlaag
op de glasplaat van het rotan tafeltje en over de visioenen van Ludger. De vrouw
was verdwenen. Tot stof zult ge wederkeren, herinnerde ik me. We zagen het voor
onze ogen gebeuren.
Ludger raakte buiten zichzelf. - Luister eens, Egbert, ik droom of ik ben
stapelkrankzinnig. Ik neem de proef op de som, ik ga op mijn hoofd staan. Daar heb
ik m'n volle verstand voor nodig. Doe jij hetzelfde!
Het was een lastige manoeuvre, maar het lukte. Ik liet me, op mijn handen staande,
door de ellebogen zakken tot mijn schedel steun voelde op de hete aarde. Mijn vingers
grepen zich stevig vast in het gras. Het kraakte, sommige sprieten lieten los. Ik gluurde
van onderop naar Ludger. Zijn broekspijpen zakten af tot zijn kuiten, witte benen
had Ludger. De pannen op het dak trilden in de hitte. In de afgrond van de hemel
deden zwaluwen of er niets aan de hand was. In de aarde, vlak bij mijn oren, meende
ik een licht geschuif te bespeuren alsof iemand zich behoedzaam een weg baande
naar de oppervlakte. Ik voelde iets langs mijn huid glijden. Tegelijk met Ludger
stond ik weer met beide benen op de grond: van onze handen hingen naakte
regenwormen in slierten af. Ze moesten vlak onder de oppervlakte vraatzuchtig op
de loer gelegen hebben. Koele glijders schoven onder mijn manchetten door naar de
ellebogen. Ik schudde heftig mijn handen, ik strooide de pieren naar alle kanten over
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het gras. Een gladde rose pier van Ludger die razend stond te slaan plakte tegen mijn
mond.
- Nou is het wel genoeg, schreeuwde Ludger woedend terwijl hij een trage
regenworm die zich uitrekte naar zijn keel van zijn borstharen plukte. - Ik blijf geen
minuut langer hier. De kòts krijg ik van je buitenleven!
Hij ging op de vlucht. De schilder die planeten liet botsen, sterren wankelen, een
vuur over de aarde zond en het einde moedig onder ogen wilde zien, sloeg op de
vlucht. Hoeveel zouden er zijn als hij? Vluchten als de dag betekenis kreeg. Want
dit was wel zeker: de aarde veranderde onder onze ogen van aanzien. De dieren
namen het heft in handen en de zachtzinnige natuur van bloempjes en plantjes,
zonneschijntje en het zoele windje was hopeloos zoek. Wat wij meemaakten waren
nog maar symptomen.
- En nou moet je godverdomme eens zien wat er van mijn schilderijen is geworden!
Veel kleur hadden ze niet meer. De as van de volgens het meest natuurlijke procédé
gecremeerde vrouw verdoezelde de tinten. Bovendien waren de regenwormen in zo
groten getale op de doeken gekropen dat Ludgers oeuvre bestond uit vlakken
glibberige modder, in lijsten gevat. Hij stond letterlijk met de handen in het haar toen
de eerste druppels op de doeken tikten.
- Welja, nog regen ook, godallemachtig!
Maar het was geen regen. Onder Ludgers voortdurende aanroepingen van de
allerhoogste die het heelal in handen had, tuimelden massa's insecten omlaag. Muggen
en vliegen, bijen, wespen, een oranje wolk lieveheersbeestjes, torretjes en kevers
met steenharde dekschilden vielen als hagelstenen op mijn schedel dat het pijn deed
diep achter mijn ogen. Ik greep Ludger bij een arm en trok hem mee het schuurtje
in. Op het droge asfaltdak vlak boven ons hoofd ratelden de insecten neer. Het
luchtruim ontdeed zich van ballast. Vlinders zeilden in de grauwe stortbui mee, het
was een bui.
- Het is maar een bui, constateerde Ludger, daarginds klaart het alweer op.
Zwaluwen waren de insecten op hun vlucht gevolgd, scheerden nu laag over de wei,
over het grasveld, vonden een gemakkelijke prooi, slikten hun vogelkeel barstensvol.
Als er slecht weer dreigt, vliegen de zwaluwen laag, zegt de landman. Maar zo
plotseling, zo'n universele uittocht uit hun leefwereld. Gelukkig was het maar een
bui. De dampkring klaarde op. De zon werd weer zichtbaar, helder, groot. Ik kon de
omtrekslijnen
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door mijn donkere polaroid glazen volgen. Een rukwind veegde over de velden, zoog
het ongedierte in een enorme tornadoslurf mee naar het blauw, achtervolgd door de
zwaluwen. De koeien sloegen met hun staart hun schonken schoon.
- Zo, dat was dat, zei Ludger. Wat een noodweer. De kranten zullen er wel vol
van staan vanavond. Ik maak dat ik thuiskom.
Er waren heel wat geleedpotigen, schub-, schild- en vliesvleugeligen te pletter
geslagen. Onze zolen kraakten toen we uit het schuurtje het tegelpad betraden. Als
er nu maar een echte regenbui wou vallen, water dat reinigde, dat schoonspoelde en
verfriste. Het zag er niet naar uit: een strakke lucht, een onbarmhartig woedende zon.
Ik voelde me heel moe. Het liefst was ik binnen de beschutting van gordijnen en
luxaflex in de schemerige kamer naast Ella op de vloer gaan liggen. Een kussen met
een mexicaans paardje had ik niet nodig, als die verlammende hitte maar optrok.
Ludger in de steek laten, dat ging niet. Hij stond met neerhangende armen moedeloos
naar zijn APOKALYPTISCH te staren, een geslagen man.
- Ik zou die doeken toch wel graag mee terug nemen, Egbert.
Hij praatte moeilijk. Ook bij hem waren tong en gehemelte opgedroogd. De lippen
voelden aan als verdord leer. Ik pakte twee stoffers uit het schuurtje. Eensgezind,
behulpzaam en zeer vriendelijk veegden we de rommel van het linnen. Het ging
gemakkelijk. De insecten, de regenwormen, de as van de vrouw, het was een
kurkdroge laag geworden die er al afgleed als je met een zijkant op de grond stootte.
Toch viel het werkje ons zwaar. We stonden tegenover elkaar te hijgen, leunend op
een lijst. Zo'n angstaanjagende hitte had ik nooit gekend. Het zweet liep me in stralen
over borst en rug, het jeukte in mijn wenkbrauwen. Ik keek naar de koeien, de
onvermurwbare standbeelden. Nu hadden ze hun staarten recht overeind staan. Zelfs
deze dieren maakten zich dus ongerust. Van de zwaluwen was geen spoor meer te
zien. Ik waagde het, met een hand beschermend boven mijn zonnebril, naar het vuur
aan de hemel te kijken: de zon was groter geworden, leek het; de zon zette uit, naderde
de aarde. Van alle vreemde fenomenen joeg me dit het meeste angst aan. Natuurlijk,
het was absurd, maar dan leden we aan acute hallucinaties. De omgeving dreigde
identiek te worden aan het visioen van Ludger, waar ik juist dekschildjes, zwarte
pootjes en gehavende voelhorens van afschudde. Ook Ludger ontging het niet.
- Egbert, zei hij hees, de zon komt dichterbij.
Het beste was binnenshuis beschutting te zoeken. Voor zolang het
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duurde. Ik dacht met afschuw aan de verkoolde zonnebaadster, een vrouw van vlees
en bloed, een toppunt van menselijke schoonheid, haar as weggedragen op alle
winden. De stoffelijke resten van de hogere sferen lagen ons voor de voeten. Straks
zouden de boomtoppen vlam vatten, dakspanten omkrullen, antennes in gloeiende
druppels langs de pannen druipen.
Ludger nam vastbesloten de schilderijen onder een arm, sloeg mijn advies bij ons
te schuilen tot het vallen van de avond, in de wind.
- Geen minuut langer dan nodig is, Egbert! Jij woont hier in de hel. Waarschuw
in godsnaam je vrouw. Ik ga er vandoor.
We vergéten iets, dacht ik loom. Verdomme, de éénd! Ludger had 'm tenslotte
meegebracht, hij moest er maar iets op vinden. Ik wist zeker dat Ella hem niet zou
believen.
- Een ogenblik, Ludger.
Hij bleef lijdzaam bij het hekje staan wachten. Zijn vitaliteit was ten gronde. Ik
kneep mijn neus dicht en trok de ijskast open. Op het bord met drie van een kwartje
dreven bedrukte papiertjes, vami. Ik trok de vleesschaal naar voren. De eend kreeg
de ruimte, opende zijn ogen, had even moeite om te wennen aan het felle zonlicht,
richtte zich toen op. De schaal viel aan scherven. Je zou zeggen dat ìk de eend óók
kapot liet vallen, maar dat waren nog de littekens van het auto-ongeluk; ik had de
maag, de lever en de darmpjes er niet uitgeduwd. De invalide vogel sleepte zich over
de drempel, doopte gulzig zijn snavel in de laag wormen. Op die manier kon hij
eindeloos voortvreten aan de ring van belagers.
Met opgetrokken wenkbrauwen zag Ludger de eend uit de barmhartige dood
terugkeren in de wereld die ten dode was opgeschreven.
- Jezus Egbert, wat moét ik met dat mormel, ik kan 'm gewoon niet hèbben nu!
Hij draaide zich om, ik liep traag met hem mee tot aan zijn auto die prachtig had
staan glanzen in de zon. Behalve de onuitwisbare initialen, met bloed op rubber
geschreven, zaten er nu ook vlekken op de carrosserie, het chroom. Jammer dat we
het dak niet tijdig gesloten hadden. Ludger greep de kruk van het portier, gaf een
schreeuw van pijn. Tevergeefs zocht hij weer in de zak van zijn tropische pantalon.
Ik stopte hem mijn zakdoek in de hand. In de palm tekende zich een brede rode streep
af. De zakdoek schroeide zichtbaar. In de auto moest het een oven zijn. Toen Ludger
een laag insecten van de zitting had geveegd en van het dashboard geblazen, wierp
hij zijn schilderijen over de rugleuning zonder
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er verder naar om te zien. Op het trottoir kwam de eend aangewaggeld. Doordat zijn
pootjes telkens in zijn ingewanden trapten, sleepte hij een darm van enkele meters
achter zich aan. Ludger zag 'm aankomen. Hij startte en reed weg. Zijn hand stak als
een laatste groet boven het dak uit. De eend gaf het definitief op, ging in de goot
liggen en knapte af. Het zag er gunstig uit voor Ludger. Hij was de enige die aan de
katastrofe ontkwam. De straat, het hele dorp met scholen, fabrieken, baby's en
bejaaarden wachtte ademloos op de genadeslag, maar Ludger spoedde zich naar de
grenzen van het onheil.
De eenden staken een spaak in het wiel. De hele middag hadden ze voor dood op
het water gezeten. Ik zag de zwaan even met zijn vleugels wieken. Op dat bevel
vlogen ze plotseling massaal uit de vijver op. Een stormwind joeg laag door de straat.
Ze haalden de laatstovergebleven wagen ter wereld in voor hij de hoek had bereikt,
belemmerden het uitzicht niet alleen, maar versperden hem doeltreffend de weg.
Onze straat loopt loodrecht uit op een kleine, grillige rivier, tien meter lager
gelegen, die het dorp in tweeën splitst. Roodwitte hekken geven duidelijk aan dat je
daar af moet slaan. Fabrieken lozen er hun vuil, te allen tijde begint de nevel dáár.
Ludgers auto stootte door de hekken heen en stortte in de afgrond. Ik kon niet zien
hoe hij terecht kwam. De gestorven straat gaf geen enkel teken van leven of
medeleven. De zwerm eenden dook snaterend de auto na. Ze bleven snateren zoals
ze een keel opzetten wanneer een kind komt aanlopen met een zak brood. Ik trotseerde
het gevaar, ik liep doodmoe, met brandende voet de straat af. Er was niets aan te
doen. De wagen stond met zijn neus in de modder. Het water was verdampt. De
eenden verdrongen zich boven het open dakje, belust op een hartig hapje, een mals
boutje. Ludger leunde met zijn voorhoofd op het dashboard, zijn rug zag donkerrood,
gehavend. Had hij maar naar mijn raad geluisterd! Het was jammer van Ludger, hij
ging juist een nieuwe artistieke periode tegemoet; jammer van zijn eschatologische
doeken en van zijn mooie auto. De kunstenaar lag met zijn oeuvre tussen afval, een
tralieledikant, oude schoenen. En hoeveel katten en honden waren hier stiekum
verzopen? De droge bedding blikkerde van geraamten, koppen van aaiepoesjes en
trouwe huisvrienden. En blijkbaar was er ooit een kalf verdronken, het skelet lag
domweg in de modder te slapen.
Ik moest daar weg. Eenden vlogen van de auto op. Met bebloede snavels slubberden
ze in de lucht aan de maag, de lever en de darmpjes. De rollen waren totaal
omgekeerd. Vanuit de hoogte drong de hitte steeds
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verder naar beneden. Ik zag het kruis op de toren gloeiend staan, fabrieksschoorstenen
brokkelden van boven af. Opeens steeg de zwerm eenden op alsof er op geschoten
was. Ze waagden zich in een hogere luchtlaag, in hun vlucht verkoolden ze. Als
zwarte as vielen de dieren op de daken, op de straatstenen.
Ik vluchtte naar huis. De wal van vale wormen had opgehouden te bewegen. Het
ongedierte was verdord, ineengeschrompeld als mismaakte pinda's.
- Nu, dacht ik, nu ga ik naar binnen waar Ella slaapt. Ze moet dan maar getuige
zijn van de vernietiging. Ik kan het alleen niet meer aan.
Toen hoorde ik de paardehoeven. Hoefgetrappel is niet zo vreemd op het platteland.
Paarden stappen traag voor een kar met hooi of bieten, zomers trekken jonge boeren
te paard de concours hippiques af. Op die godvergeten dag klonken de paardehoeven
me zo verrukkelijk in de oren dat ik zuchtte van opluchting en tranen in mijn
uitgedroogde ogen kreeg: eindelijk een teken dat de wereld niet ten onder ging. Waar
een paardje, een zwarte ponny zag ik nu, met kortgeknipte witte manen, een witte
band beneden elke knie, zó vrolijk en zorgeloos door de straat kwam draven, daar
kon de wereld niet vergaan. De krachten der hemelen waren geschokt, maar ze zouden
zich herstellen. Oogkleppen droeg het paardje niet, het had een vrij uitzicht naar alle
kanten. Op zijn rug lag een rood zadel met gouden ringen. Barbaars zou het zijn, dit
paardje teugels aan te leggen.
- Een paardje, fluisterde ik, een páárdje.
Het woord joeg het ongedierte weg, de dreiging, de chaos; de zon deinsde terug.
Ontroerd bleef ik staan tot de weldadige pony ons huis passeerde, met opgeheven
kop, plukjes haar boven de vochtige, onvervaarde ogen. In de huizen, die ongevoelig
waren gebleven die hele ellendige middag lang, werden jaloezieën opgetrokken en
gordijnen opzijgeschoven, en kinderen in badpak kwamen uit deuren gelopen om
het paardje daar te zien draven door de straat, aan de rechterkant, en af en toe
omkijkend of de weg wel veilig was.
Een uniek tafereel. Dat mocht Ella niet missen.
Ella richtte zich juist op toen ik de kamer binnenkwam. Ze wist van niets. Ze
geeuwde en rekte haar armen. Ze zag er heet, maar toch ontspannen uit, alsof ze in
een heftige scène grondig met een en ander had afgerekend.
- Is het nog zo warm? vroeg ze.
- Het wordt wel minder nu, zei ik.
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In het kussen met het mexicaanse paardje in rustige draf had haar hoofd een deuk
gelegen. Ze schudde het wat op, plukte aan de wollen franje.
Ze drukte het paardje tegen haar wang.
- Een lief dier, zei ze. Hè, ik ben er helemaal van opgeknapt.
Op haar wang had het weefsel rode strepen getrokken. Ze legde het paardje
voorzichtig op de bank.
- Natuurlijk heb ik weer van alles beleefd, eind van de wereld, vieze beesten en
zo, je weet wel. En Ludger had er ook iets mee te maken.
Ze ging naar het raam, trok de luxaflex op.
- Hebben we ijs in huis? Neem een paar grote, het karretje komt er net aan. Zei je
niet dat Ludger zou komen vanmiddag? Neem er maar drie van een kwartje.
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[Gedichten van J.F. Vogelaar]
Jacq Firmin Vogelaar
Soupçon
Kajuit als een volgegeten buik
Tussen de bladeren van het logboek
Telt men veel gedroogde insekten
m.m.s.-meisjes strelen en blazen in de doorrookte
Schoorsteen.
Terwijl jack the ripper, kapitein,
Een stuk onder uit de kiel knipt en
In een gestreepte kniebroek
Met een meerminnige zaagvis onder de arm wegzwemt
En zich op zijn vlucht
Verschuilt in een toch al bibberende school witvis.
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Jacq Firmin Vogelaar
Renaissance II
Ook al was hij oud en overreden,
Toch is hij even diep als stalmest
Op hangende poten de grond ingegaan:
Zaad en water ter plaatse
Komt hij met een zacht vel en reeds geopende ogen
Boven aarde, als een molshoop eerst
Dan een schutblad van een gekweekte plant, die
Als het nacht slaat blaft
En als de poten afgeknipt zijn
De straat oploopt.
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Jacq Firmin Vogelaar
Slaper
(exiles VIII)
drijfhout verwondt de zwemmer,
zijn zoute ogen bloeden - mascara.
't vasteland wordt zwart, drijft, is 'n rottend schip:
de zieken
(hun laatste jaar kurend in glazen dekhutten)
zijn overboord gezet
met tafelrozen in 't zachte vlees gedrukt,
in kalfsleren lieslaarzen (als) riviervissers.
vleesvliegen vermenigvuldigen zich hier.
de verstarde
spier v.e. gekruisigde
is geen wapen meer.
zilveren kransen kwallen voelen aan als steen.
vuurvliegen deinzen.
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Jacq Firmin Vogelaar
(exiles IX)
Breekbaar grondschrift
breekbaar grondschrift voetafdruk van rotte palen
toont waar ze schreiend
onhoorbaar ontstond, 'n dichtgegroeide
vijver waar niets weerklinkt,
het luisterend oor verzandt,
de vinger tastend vastgroeit aan 'n ovale steen bijna
in de ogen,
in haar diep verdronken
wordt de drinkende schimmel zo groot
(als) 'n drijvend wolkenveld
om te zien door 'n netvlies van verlies
Robin,
sluierstaartvis met glazen gebaren
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Boutens' Nacht-Stilte
W. Blok
Tot 1912 was Boutens' dichterschap vrijwel onaangevochten. Zijn naam was gevestigd
door zijn dichterlijke vertelling Beatrijs (1908) en de bundels Verzen (1898),
Praeludiën (1902), Stemmen (1907), Vergeten Liedjes (1910) en Carmina (1912).
Toen publiceerde P.N. van Eyck in De Beweging (VIII, okt. 1912) een kritiek, waarin
hij, met erkenning van Boutens' technisch meesterschap, hem gebrek aan
menselijkheid, hart en warmte verweet in de laatste twee bundels. Met dit gebrek
meende hij tevens de zwakke stee te hebben aangetoond in de dichterlijke aandrift.
Volgens hem was in het later dichtwerk een fnuikend ‘verschil tusschen wezen en
schijn’ ontstaan (blz. 88). In 1925 wees ook A. Reichling, in een kritisch onderzoek
naar Het platonisch denken bij P.C. Boutens, van zijn gezichtshoek uit de dichter
zijn grenzen.
Sindsdien was Boutens voor velen officieel de schepper van de schone schijn, al
bleven anderen van hun bewondering getuigen. Typerend zijn de artikelen die ter
gelegenheid van zijn 70ste verjaardag werden gepubliceerd. Wees Ter Braak, ondanks
het alweer onbetwistbare technische meesterschap, dit werk zeer beslist af (V.W. IV,
blz. 514-519), Vestdijk huldigde hem om een evolutie ‘die hem eensdeels van de
zuivere lyriek verwijderen moest, anderdeels juist tot de kern moest doen doordringen
van het lyrisch beginsel als zodanig’ (Muiterij tegen het etmaalII, blz. 17-21, speciaal
blz. 17). Door de bundel Tusschenspelen (1942) werd het koor van bewonderaars
hier en daar wel wat uitgebreid - zo brak D.A.M. Binnendijk in een tijdens de oorlog
gehouden lezing Een protest tegen de tijd (1945) nog een lans voor hem - maar over
het algemeen scheen Boutens' tijd toch voorbij. De uitgave van zijn Verzamelde
Werken kon daar niets aan veranderen. Min of meer verstarde hij daarin tot monument.
De laatste tijd echter wordt er weer aandacht voor Boutens gevraagd.
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Daarvan getuigen o.a. Hans Warrens bloemlezing Mijn hart wou nergens tieren
(1959) en K. de Clercks Uit het leven van P.C. Boutens (1964). Het is te hopen dat
het hierbij niet blijven zal. Een systematisch onderzoek van het dichtwerk zelf,
waartoe H. Mulder al een belangrijke bijdrage heeft geleverd met zijn Boutens en
Bijbel (1948), moge ons eindelijk eens confronteren met de totaliteit van dit
dichterschap in een zo objectief mogelijk beeld.
Dit opstel is slechts een detailstudie. Ik koos daarvoor een der bekendste gedichten
uit de bundel die door Van Eyck als een aanloop tot de speciaal door hem gewraakte
Carmina werd gezien: Nacht-Stilte, verschenen in Vergeten Liedjes.
Stil, wees stil: op zilvren voeten
Schrijdt de stilte door den nacht,
Stilte die der goden groeten
Overbrengt naar lage wacht...
Wat niet ziel tot ziel kon spreken
Door der dagen ijl gegons,
Spreekt uit overluchtsche streken,
Klaar als ster in licht zoû breken,
Zonder smet van taal of teeken
God in elk van ons.

Degeen die in een gedicht aan het woord is, wordt wel ‘het lyrische ik’ genoemd,
van wie de lezer juist zoveel afweet als uit het werk blijkt. In het ene gedicht spreekt
dit lyrische ik zich directer, persoonlijker uit dan in het andere. Het begin van
Nacht-Stilte is al zeer persoonlijk: er staat een gebiedende wijs. Wat weten we van
deze spreker? Het is iemand die in ‘den nacht’ aanwezig is en die veel weet over het
contact tussen de hogere wereld en de mensen op aarde. Hij vindt dat een plechtig
ogenblik is aangebroken, want hij spreekt van ‘schrijden’ en der goden groeten. Hij
kan uitleggen wat voor stilte het is die nadert, hetgeen hij doet in een beperkende
bijzin:
Stilte die der goden groeten
Overbrengt naar lage wacht...

Waarom gaat het de spreker in deze zin? Wacht is hier wel op te vatten als wake, er
zijn dus mensen die afwachtend letten op wat zich aan hen
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zal voordoen. Er staat niet ‘naar onze lage wacht’, noch ‘naar de, (of een) lage wacht’.
Het absolute gebruik van deze woordgroep legt in de bijzin het zwaartepunt op het
woord Overbrengt. Het gaat vóór alles om het contact dat de goden door de stilte tot
stand brengen met mensen die zich daarvoor openstellen. De centrale positie van
Overbrengt wordt nog in hoge mate versterkt door zijn plaats aan het begin van de
versregel, waar het enjambement vertoont met de voorgaande regel. Dit woord ‘doet
wat het betekent’. De betekenisonderscheiding ‘verbinding tot stand brengen’ ‘wordt
geaccentueerd door de plaats van het woord’ (méde geaccentueerd)1. Wat op aarde
het gevolg is van dit goddelijk contact wordt bovendien in het midden gelaten: de
zin eindigt met een reeks puntjes.
Tot wie richt het lyrische ik zich? Ik zie drie mogelijkheden: 1e. tot een groep
personen; 2e. tot één andere persoon; 3e. tot zichzelf. Het gedicht laat ieder van deze
interpretaties toe. Het spreken van ziel tot ziel past in alle drie de situaties; in geval
2 is het dan zelfs zeer persoonlijk bedoeld. In elk van ons past ook overal. In het
eerste geval zijn hiermee alle aanwezigen bedoeld, in geval 2 slechts het ik en zijn
begeleider. Nemen we de derde mogelijkheid aan, dan geldt de slotregel iedereen
die in deze stilte voor Gods woorden openstaat. Hij geldt ook voor de lezer. Door
het gedicht te lezen is hij de opgeroepen stilte binnengegaan, voelt hij de uitleg als
ook tot hem gericht en is hij bereid deze als waarheid te aanvaarden. Zelfs mogen
we dan zeggen, dat met terugwerkende kracht de gebiedende wijs uit de eerste regel
ook hem aangaat. Omdat een tweede persoon, of andere personen, nergens in het
gedicht expliciet genoemd worden, lijkt mij de derde mogelijkheid de aannemelijkste.
Daarvan ga ik dan ook in het vervolg uit.
Keren we nu terug tot de persoonlijke inzet van het lyrische ik. Na in de gebiedende
wijs betrekkelijk veel aandacht voor zichzelf te hebben opgeeist, richt het vervolgens
de gedachten uitsluitend op hetgeen er in de nacht gaande is. Als we nu aannemen
dat buiten hem geen ander in deze nacht aanwezig is, zien we de persoonlijke
aanwezigheid van het lyrische ik in de volgende 6 regels steeds meer vervagen. De
versregels handelen immers voornamelijk over de diepere betekenis van deze plechtige
nachtstilte.
De vervaging van het lyrische ik betekent aan de andere kant ook een ruimere
aanwezigheid in het algemeen. Eerst is er alleen de spreker. Vervolgens, in het even
aanstippen van de lage wacht, is er de zeer vaag gehouden aanwezigheid van mensen
die klaar staan om de goddelijke
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boodschap in ontvangst te nemen, wie dat ook mogen zijn; zij worden echter op min
of meer grote afstand van de spreker gedacht. Ten slotte gaat het om elk van ons, de
lezer incluis, waarbij afstand geen enkel belang meer heeft. Deze verruiming vinden
we ook in de mate waarin de spreker zich met anderen verbonden voelt. De spreker
begint in eenzaamheid, maar eindigt met uitdrukking te geven aan een
gemeenschapsgevoel.
Hoe komt deze verruiming tot stand, nu meer gelet op de vorm van het gedicht?
Het gebeurt in 2 zinnen, of fasen. De eerste beslaat 4 regels, de tweede 6. Met verschil
in lengte correspondeert verschil in reikwijdte. De tweede fase geeft een verdieping,
een verheviging te zien van de eerste.
Zin één begint met de stilte te evoceren: viermaal komt het woord stil(te) voor,
versterkt door het assonerende zilvren, dat maanlicht suggereert. De eerste twee
woorden stil (bijvoeglijke naamwoorden) hebben een negatieve betekenis: maak
géén geluid, onthoud je van lawaai. De stilte (zelfstandig naamwoord) in regel 2 en
3 is van geheel andere aard. Zij is positief, is goddelijke stilte, die contact mogelijk
maakt tussen goden en mensen.
De tweede zin begint ook met een negativum (regel 5 en 6), doelend op soortgelijk
‘lawaai’ als de eerste woorden van regel 1. Ook hier klankschildering: in de vocalen
van ijl gegons is de tegenstrijdigheid van wat de mensen aan meningen produceren
uitgedrukt. Preciezer nog: omdat er staat ziel tot ziel, en niet bijv. ‘mond tot mond’,
wordt hier de onmogelijkheid beklemtoond om elkaar wezenlijk iets te zeggen. Dit
negatief gewaardeerde geluid, dit lawaai, is in de tweede zin uitgebreider en
intensiever verwoord dan in de eerste.
Hierna komt ook nu weer het positieve aan de orde, eveneens uitgebreider en
intensiever behandeld. In de eerste zin brengt de stilte der goden groeten over. Dit
is dus op zijn best een contact uit de verte. De stilte is hierbij als een persoon
voorgesteld, zij ‘schrijdt’ immers. Met andere woorden, de mensen ervaren het als
een persoonlijke ontmoeting, al blijft de afstand tot de goden zelf bestaan. In de
tweede zin echter spreekt God in elk van ons. Hij spreekt volkomen duidelijk,
bovendien zonder enige tussenkomst te behoeven, zelfs niet van de taal. Het
eerstgenoemde contact kunnen we indirect noemen, het tweede zo direct als maar
mogelijk is.
Ook in wàt de goden en God aan de mensen meedelen is verschil. De goden laten
blijken dat er van hun kant verstandhouding mogelijk is,
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God daarentegen spreekt van wezenlijke zaken.
Voorts is er eerst sprake van goden, daarna van God. In het gedicht zelf wordt niet
gezegd, wat met dit onderscheid is bedoeld. Voor de spreker hebben beide woorden
een duidelijke inhoud, hij vindt het niet nodig erover uit te weiden. Dit lijkt mij van
belang: de lezer wordt erdoor betrokken in een bestaand en onbetwistbaar verband.
Hij kàn er zich ook wel in betrokken voelen. Uit de gehele opzet van het gedicht
volgt als een vanzelfsprekendheid dat God méér moet zijn dan de goden. Lectuur
van Plato's Phaidros kan natuurlijk zijn kennis vergroten, maar is voor de interpretatie
niet noodzakelijk. Dat alleen God in de overluchtsche streken resideert en de goden
lager gesitueerd zijn, is mogelijk. Het wordt m.i. gesuggereerd door het nu al telkens
gebleken principe van verruiming en intensivering in de structuur van het gedicht.2
Deze verruiming, verdieping en intensivering in 2 fasen vinden we niet alleen
terug in de verhouding van het aantal versregels per zin (4:6). Er is ook het rijm:
a-b-a-b/c-d-c-c-c-d. De herhaling van het c-rijm is hier functioneel. Denken wij ons
regel 8 en 9 weg en laten we ook de komma achter regel 7 vervallen omdat regel 9
er ook geen heeft, dan zou het gedichtje uit twee vrijwel gelijk gevormde strofen
bestaan. Halverwege, na de 2e, resp. 6e regel, is er een kleine pauze. De stem zakt
daar niet of nauwelijks, in ieder geval heeft de lezer het besef dat de strofe zich
voortzet. Zowel de regels 1 en 2, als 5 en 6 zijn enjamberend verbonden3. Ook tussen
de laatste twee regels van deze strofen zou dan enjambement te vinden zijn, zoals
dat in het eigenlijke gedicht eveneens het geval is. Als we nu weer de regels 8 en 9
toevoegen, krijgen ze een duidelijk uitbreidende functie.
En met een zeer voelbaar effect. Ik kan mij nl. niet onttrekken aan een manier van
lezen die dit effect honoreert. In feite is de ontstaansgeschiedenis van dit opstel
precies omgekeerd aan de volgorde van het betoog. Ik begon met het gedicht op de
bedoelde manier te lezen, de bovenstaande analyse liet pas daarna de juistheid ervan
zien. In hoeverre een ongeoorloofde beïnvloeding over en weer van leeswijze en
analyse heeft plaatsgevonden, vermag ik niet te ontdekken.
De eerste ‘strofe’ begint volgens mij zacht en ingehouden, vrijwel op één toon,
vooral vanwege de herhaalde klankgroep ‘stil’ (regel 1 en 2). In regel 3 is er een
geringe stijging van de stem, een kleine climax via der goden groeten, tot het
hoogtepunt (maar niet zo erg hoog) bij het Kamerbeekse Overbrengt is bereikt.
Daarna vloeit de toon weer enigszins ‘naar beneden’ uit tot het eind van de zin. Een
bijna logisch te noemen
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gang van zaken.4
In de tweede ‘strofe’ vinden we hetzelfde beeld, maar nu a.h.w. vergroot, versterkt.
Een lage, zachte inzet, vooral op de ie-klanken van regel 5, waarin de klankwerking
van regel 6 geen verandering meer brengt. Dan volgt weer een climax, maar nu een
veel sterkere. Daartoe werkt, behalve de reeds genoemde aspecten van de inhoud en
de herhaling van het c-rijm, ook mee het feit dat de trocheïsche viervoeters opeens
duidelijk 4 aandachtsaccenten, zoals ik ze zou willen noemen, krijgen:
Klaár als stér in lícht zoû bréken,
Zónder smét van taál of teéken,

tegenover bijv.:
Stílte die der góden gróeten
Óverbrengt naar láge wácht.
Wat niet zíel tot zíel kon spréken
Door der dágen íjl gegóns (...)

In deze verzen heeft -brengt wel accent, maar het is een bijaccent, te danken aan het
metrum, geen aandachtsaccent, dat ons een nieuw begripselement uit het gedicht
doet opmerken. Ook de eerste regel heeft m.i. maar 3 aandachtsaccenten:
Stíl, wees stíl, op zílvren voeten
Schríjdt de stílte door den nácht (...)

Voeten heeft hier weer bijaccent, te danken aan het metrum. Schrijden doet men
immers op zijn voeten, dat behoeft niet beklemtoond te worden.
In regel 8 en 9 komen telkens 4 aandachtsaccenten voor. Voor regel 8 lijkt mij dit
zonder meer duidelijk. In 9 heeft Zonder deze nadruk, omdat hier juist de directheid
van Gods spreken naar voren wordt gebracht. Regel 7 sluit zich, door zijn sterke
binding met de andere twee door middel van het rijm, hierbij m.i. aan. Op zichzelf
genomen geeft hij er ook wel aanleiding toe: spreekt heeft nadruk doordat het
oppositioneel staat tegenover de overgebrachte groeten uit regel 3; overluchtsche
heeft twee accenten, omdat het zo'n vreemd woord is en een superlatieve
plaatsbepaling aangeeft; streken doet mee vanwege het zware rijm, niet alleen op
spreken, maar ook op breken en teeken. Maar ik geef toe dat het laatste woord ook
wel zonder aandachtsaccent gelezen kan worden.
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De climax in deze regels bereikt zijn hoogtepunt in het enjamberend verbonden God,
waarna het gedicht in slechts vier woorden, in de kortste regel van alle, zeer snel tot
zijn eind komt in het woord ons.
De hier geschetste golfbewegingen vertonen dus sterke overeenkomst. Een zachte
aanloop vanuit het ‘negatieve’, een climax in het ‘positieve’ gedeelte, een hoogtepunt
in resp. Overbrengt en God, een eindpunt in lage wacht, resp. ons. Het gedicht zelf
voert de lezer a.h.w. trapsgewijs naar het hoogst denkbare, God, toe en laat dan
inderdaad beleven, hoe deze God zich, direct, kenbaar maakt in ‘ons’. Het keert terug
naar zijn, nu verruimd, aards uitgangspunt.
Tegelijk echter schijnt hier iets tegenstrijdigs aan de hand te zijn. Naar de inhoud
spreekt het gedicht nl. niet van een ópstijgen náár God, maar van iets dat een néérdalen
vàn God genoemd zou kunnen worden. Deze tegenstrijdigheid ondermijnt het
bovenstaande niet, integendeel. De wijze zelf waarop hier over Gods stem gesproken
wordt, moeten we zien als een open komen staan voor en een zich verdiepen in hem.
Er is dus een dubbele stroming in dit gedicht: die van wàt er gezegd wordt, nl. dat
de goden en God tot en in ons spreken, en die van hóé het gezegd wordt, de innerlijke
voorbereiding op en openstelling voor hun woorden. De samenstroming vindt plaats
in het woord God. Zowel Gods nadering tot de mens, als 's mensen voorbereiding
op God zijn in dit gedicht verwerkt. Een laatste neerslag hiervan is te vinden in de
paradoxale omstandigheid, die het gedicht zelf vermeldt, nl. dat God spreekt uit
overluchtse streken, in ons.
Met recht mogen we Boutens' Nacht-Stilte een getuigenis noemen.

Eindnoten:
1 J. Kamerbeek jr.: Eppure. Merlyn II, 3, blz. 59. Dez.: Vijf gedichten van J.C. Bloem. Forum
der Letteren, IV, blz. 184.
2 In Boutens' vertaling van de Phaidros wordt gesproken van ‘de bovenhemelse streek’ (V.W.,
V, blz. 296).
3 In mijn exemplaar van Vergeten Liedjes, de 6e druk, 1929, staat achter regel 5 een komma. In
de door Boutens zelf samengestelde bloemlezing Gegeven Keur (2e druk 1943, met een facsimile
van Nacht-Stilte) en in de Verzamelde Werken is de komma weggelaten. Wel een teken dat
Boutens er prijs op stelde hier een enjambement te lezen.
4 In de polemiek tussen D'Oliveira en Kamerbeek (Merlyn II, no. 1, 3 en 5) schaar ik mij hiermee
in zoverre aan de zijde van laatstgenoemde, dat ook ik mij op de ‘stemvoering’ beroep om de
structuur van het gedicht toe te lichten. Het gedicht bestaat immers vooral als gelezen gedicht.
Het kan niet anders of de structuur wordt juist in deze bestaansvorm onthuld. Nu wil ik ‘naar
beneden uitvloeien’ gerust onder beeldspraak rangschikken en toegeven dat andere formuleringen
ook mogelijk zijn. Maar steeds zullen dit formuleringen zijn die hetzelfde bedoelen en op
hetzelfde neerkomen. Of men het nu zegt in termen van hoogte, of intensiteit, of plus en min,
ons voorstellingsvermogen zal ons, met de tekst in handen, steeds hetzelfde voor ogen roepen.
Deze ‘lage wacht’ is een lage wacht, in onze beleving van de tekst - mits men het eens kan zijn
over de stemvoering.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Koek en ei
Onderzoekingen hebben uitgewezen dat we niet alleen een recensiecultuur maar ook
een ontbijtcultuur missen. Gebleken nu is dat het eerste tekort voortkomt uit het
tweede. We moeten eerst weer gaan ontbijten, willen we aan een recensiecultuur
toekomen. En goed ontbijten, met een eitje en zo. Ik maak die gevolgtrekking uit
een artikeltje in ‘De Volkskrant’ van 4 september l.l. In de rubriek ‘Langs de leestafel’
gaan we met F.S. aan de ontbijttafel. Hij bespreekt het artikel van Martin Hartkamp
uit het vorige nummer van ‘Merlyn’. Allereerst vat hij het stuk kort samen en komt
dan met een oplossing in de malaise die we gerust het ei van Columbus mogen
noemen. Ziehier: we moeten onderscheid maken tussen recensie of boekbespreking
aan de ene en kritiek aan de andere kant. Van beide soorten wordt een omschrijving
gegeven. Ik citeer: ‘Boekbesprekingen zijn artikelen over boeken, helemaal bedoeld
als voorlichting ten behoeve van het publiek dat deze boeken niet gelezen heeft, maar
nu besluiten kan het al of niet te doen.’ Eerste waterdichte definitie. Nog brozer dan
een eierschaal is de tweede: ‘Kritiek daarentegen ontbeert als voorlichting zo goed
als iedere zin, omdat ze vertolking is en meer in dienst staat van het kunstwerk zelf
dan van de lezer, die immers eerst dat kunstwerk moet hebben gezien, wil hij voor
die vertolking toegankelijk zijn.’ Dat is wat men onder kenners struif noemt. Wat
doet de krant? ‘Het is duidelijk dat de krant in principe kiest voor het eerste, gewoon
omdat een krant een krant is.’
Nu volgt in het artikeltje een duistere alinea, een vondst uit het nachthok, denk ik.
Ik citeer maar weer eens. Het is, om het in de pluimveesfeer te houden, fijn, met
andermans veren te pronken: ‘Men kan, in beslag genomen door de artistieke
problematiek van de literatuur, gemakkelijk de sociologische functie van het boek
over het hoofd zien. Maar dan moet men zwijgen over dagbladen, en “Merlyn” ziet
spoken als het massamedia meet met eisen die afgeleid zijn van zijn eigen specialisme
en als het ontbijttafels aanziet voor studeerkamermeubels.’ En nu het ideaal: ‘Voor
een krant is kostbare ruimte de ruimte waar een veelzeggend detail contact maakt
met geamuseerde, verraste, plotseling veelbegrijpende lezers die toch rustig doorgaan
met het pellen van hun eitje.’ Houden de boekbesprekers dus de ontbijttafel voor
ogen, dan is het tussen de literatuur en de lezer binnen de korte keren koek en ei. Ik
vind dit een hoog ideaal van journalistiek, al is het een klein beetje eng als enige
vorm van de krant het ochtendblad aan te duiden. Waarop moeten de journalisten
van de avondbladen nu mikken? Die kunnen in roomse gezinnen hoogstens op vrijdag
wat succes hebben. Ik laat nu maar buiten beschouwing dat het niet zo netjes is aan
tafel te lezen.
Er is in onze literatuur in elk geval één egghead geweest. Die treedt in de laatste
alinea van het stukje op. Hier is Busken
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Huet als de intelligente praetvaer: ‘Met weinig diepte maar veel verhelderend licht
op de oppervlakte, met weinig theoretische rechtzinnigheid maar veel persoonlijke
sfeer, helemaal niet systematisch, maar ruikend en snuffelend heeft Busken Huet,
die een geboren journalist en een voortreffelijk boekenrecensent was, herhaaldelijk
wonderen gedaan, en en passant de krant zijn eigen specifieke greep gegeven op de
literatuur. Het zou wel jammer zijn als steile orthodoxie à la “Merlyn” daar nu ineens
een eind aan maakte.’ Er nog van afgezien dat men voor het lezen van Huets lange
stukken wel een struisvogelei nodig heeft om pellend te kunnen blijven, er ook van
afgezien dat F.S. ‘Merlyn’ overschat als hij het blad in staat acht die gezellige kip
met gouden eieren te slachten, moet gezegd worden, dat alleen kortzichtigheid, om
niet te zeggen kippigheid, zo'n jolig idee van de criticus Huet kan veroorzaken.
K.F.

Verduistering van Staat
In het Algemeen Handelsblad van 26 september jl. geeft K.L. Poll, de motor van het
Hollands Maandblad, een kritisch signalement van Merlyn. Kritisch, in zoverre hij
iets kleinerends ziet in een min of meer objektieve benadering, alsof wij onze
mikroskoopjes van de verkeerde kant gebruiken. Maar niet daarvan.
In het begin van zijn stuk wijst hij erop, dat het in januari van dit jaar opgenomen
fragment uit de ‘dissertatie’ van E d'Oliveira, in tegenstelling tot het overgrote deel
van de in Merlyn opgenomen artikelen, uitgaat van een psychologische theorie: het
verklaart bepaalde stijlverschijnselen bij Van Deyssel als kompensaties van enige
organische minderwaardigheden van de auteur. Op zijn beurt begeeft de heer Poll
zich op het psychologische vlak, wanneer hij opmerkt:
‘Het artikel van de oude d'Oliveira maakt het beter begrijpelijk waarom de jonge nu
afwerend staat tegenover duidingen van literatuur, die de persoon van de maker in
het geding brengen: de vader sloeg door naar de ene kant, de zoon, bij wijze van
compensatie, naar de andere.’
Er zijn echter nog andere redenen om het opereren met psychologische verklaringen
riskant te vinden. Als ik bekende dat mijn voorkeur voor een zich tot het werk zelf
bepalende kritiek voortspruit uit protest tegen de aanpak van vadertje Poll, dan zou
deze dat allicht een ongerijmde stelling vinden. Toch is zij niet absurder dan de zijne.
Immers, noch K.L. Poll, noch E. d'Oliveira, bij mijn weten, kan zich met recht mijn
vader noemen. De laatstgenoemde bijvoorbeeld, was mijn grootvader en men weet:
een kleinzoon trekt op zijn grootvader als protest tegen de tegen zijn vader
protesterende vader. Mede namens de mijne moge ik erop aandringen zijn rol in mijn
genealogie niet over het hoofd te zien. Moraal: ook de psychologische aanpak kan
best een mikroskoopje gebruiken.
d'O.
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[Nummer 6]
Frans Kafka's Der Verschollene (Amerika)
Feiten over het einde
H. Uyttersprot
‘...das letzte, unvollendete Kapitel des Romans, ein so geheimnisvoll aus
Wunder und Parodie gewirktes Stück, dass es einmal als die Aufnahme
des Helden in die katholische Kirche, dann wieder als seine Fahrt ins
Totenland gedeutet werden konnte.’
H. Politzer, Forum, März 1965, p. 140.
Opnieuw is een genster klaarheid (en meer dan een genster allicht) in het duister van
de Kafka-uitgaven gekomen - en wel met een publikatie van M. Pasley en Kl.
Wagenbach in de Deutsche Vierteljahrsschrift 1964, nr. 2, p. 149-167, getiteld:
Versuch einer Datierung sämtlicher Texte Franz Kafkas. Pasley en Wagenbach
konden hun bevindingen vooral op een onderzoek van Kafka-manuscripten baseren:
een bevoorrechte situatie voor essentieel opsporingswerk in deze materie.
Op p. 154, in de ‘Amerika’ betreffende passus van hun bijdrage, lezen we, dat uit
het onderzoek van het thans te Oxford berustend handschrift rechtstreeks blijkt, dat
deze eerste roman inderdaad in een moeilijk te bepalen graad onvoltooid is gebleven.
Al heeft Brod ook beweerd, zoals voor ‘Der Prozess’ en ‘Das Schloss’, dat ‘Amerika’
‘nahezu komplett vorlag’ en dat het achtste - volgens Brod onvoltooide - hoofdstuk,
‘Das Naturtheater von Oklahoma’, ook het laatste zou zijn, onjuist blijkt eens te meer
déze voorstelling - en wel in twee zeer gewichtige punten (het ‘nahezu Komplette’
van de gepubliceerde roman in zijn onderdelen buiten beschouwing gelaten):
1e ‘Das Naturtheater von Oklahoma’ is niet onvoltooid;
2e dit kapittel is niet het laatste.
Toen Brod ‘Amerika’ voor het eerst uitgaf in 1927 bij Kurt Wolff te
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München, liet hij de roman eindigen op de zin: ‘So sorgenlos hatten sie in Amerika
noch keine Reise gemacht.’ In het nawoord bij deze uitgaaf deelde hij dus mee, dat
de roman weliswaar niet af was, maar dat het ‘Naturtheater in Oklahoma’ het laatste
hoofdstuk zou geworden zijn. De lezer, die het nawoord bij deze eerste druk gelezen
had, kon dus niet anders dan besluiten, dat Kafka's manuscript met ‘...Reise gemacht.’
afbrak. Voor hen echter, die het nawoord niet gelezen hadden (en hoeveel romanlezers
laten een nawoord ongelezen?), betekende de zin met het voltooide deelwoord
‘gemacht’, dat inderdaad de toon laat uitklinken in een besluitende diepte, de
voltooiing van een gelezen boek. Een einde, dat voor de oppervlakkige romanlezer
wellicht niet helemaal onplausibel was, dat - hoe dan ook - door de perfectieve
diapason van dat laatste zinnetje en vooral van het voltooide ‘gemacht’ misschien
op een vage manier kon bevredigen, een einde bovendien, dat kon bevredigen ook
als het open besluit van een moderne roman, waarvan de auteur geacht kon worden
nu eenmaal niet zo expliciet te zijn als de grote ‘vertellers’ van de 19e eeuw...
In 1935 bezorgde Brod dan - in samenwerking met Heinz Politzer - een tweede
uitgave (Schocken/Berlin) van de roman als Band II van de Gesammelte Schriften,
de eerste uitgave van Kafka's ‘verzameld werk’ dus. Innovatie in deze tweede
Amerika-editie: een Anhang. In het nawoord zeggen de tekstbezorgers, dat deze
Anhang twee fragmenten bevat ‘aus dem Stoffkreis der Brunelda-Episode, sowie
eine kurze Strecke, um welche die Erzählung des letzten Kapitels weitergeführt
wurde’. (Amerika 2, 1935, p. 315.) Gaat men nu kijken in die Anhang, dan stelt men
vast, dat aldaar inderdaad de twee fragmenten aanwezig zijn, maar dat de ‘kurze
Strecke’ ontbreekt! Raadselachtige methode... Immers niet in de Anhang werd de
korte verlenging van wat Brod het ‘laatste’ kapittel noemt ondergebracht, maar wel
op haar plaats in de roman zelf. Dit wil zeggen, dat vanaf 1935 ‘Amerika’ niet meer
quasi bevredigend uitklinkt op ‘...Reise gemacht.’, daar de romantekst met ongeveer
één bladzijde verlengd werd.
Over de ‘kurze Strecke’ - die helemaal niet de perfectieve diapason van ‘...Reise
gemacht.’ vertoont, doch de handeling in het imperfectum voortzet, voortjaagt: ‘Sie
fuhren zwei Tage und zwei Nächte’ -, over dit episch doorzetten van de vertelstof
in één bladzijde had Brod in 1927 met geen woord gerept. Dat hij die voortzetting
kende, spreekt vanzelf; dat bewijst trouwens het manuscript, waarover Pasley en
Wagenbach berichten; daarover dadelijk meer.
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De derde uitgave van ‘Amerika’ (Fischer, Frank./M. 1953 = Lizenzausg. von
Schocken Books N.Y. 1946), samen met de pocket-uitgave in de Fischer-Bücherei
de meest gangbare dus voor de lezer van vandaag, is identiek aan die van 1935 in
dié zin, dat ook zij de roman niet laat uitklinken op ‘...Reise gemacht.’ en de lezer
met de epische continuïteit van de ‘kurze Strecke’ confronteert.
Wat bewijst nu het manuscript i.v.m. het zgn. ‘laatste’ hoofdstuk, dat Brod
eigenmachtig ‘Das Naturtheater von Oklahoma’ had betiteld?1 ‘Dieses Kapitel war
in der Tat fertig: im Ms findet sich ein Kapitel-Strich nach “... und es lächerlich
fanden” (A331 - Pasley en Wagenbach verwijzen hier naar Amerika 3, 1953, p. 331,
Uy.). “Sie fuhren zwei Tage...” (A331) ist also als der Anfang eines weiteren,
unfertigen Kapitels zu betrachten.’ (Pasley/Wagenbach, o.c., p. 154.)
De lezer late zich niet afschrikken door het schijnbaar raadselachtige van dit citaat:
Pasley en Wagenbach spreken wel degelijk zeer klare taal. Zij hebben het over het
Oklahoma-kapittel, dat - zoals het manuscript bewijst - niet onvoltooid, maar voltooid
was (Kapitel-Strich)2, en over het begin van een nieuw kapittel, dat - zoals deze
allerlaatste (?) Amerika-Strecke dus uitwijst - begonnen werd om de epische
continuïteit door te zetten: de waarheid over de ‘kurze Strecke’ komt hier aan het
licht.
Men kan het Brod bijna als een verdienste aanrekenen, dat hij in 1927 de roman
besloot met: ‘So sorgenlos hatten sie in Amerika noch keine Reise gemacht.’ Immers,
voor degenen, die het nawoord toen niet lazen, werd aldus een roman van
wereldformaat op de markt gebracht, waarvan het slot niet totaal onbevredigd liet
(vgl. hierboven). En zelfs in de lezer, die het nawoord wel las, kon dat eenvoudige
zinnetje met zijn rustkarakter het onbehagen om het fragmentaire misschien
verminderen, in de ‘gunstigste’ gevallen onderdrukken... Aldus werd de Kafka-zaak
ongetwijfeld gediend, de Kafka-zaak - dit zijn de buitengewone geschriften van een
buitengewoon man, die achteraf voor een zeker deel de literatuur in Westeuropa
zouden gaan oriënteren.
Andere editorische - hoe dan ook - verdiensten van Brod: uitgave van ‘Der Prozess’
in 1925 (amper één jaar na Kafka's dood), van ‘Das Schloss’ in 1926. Men bekijke
ze, deze eerste uitgaven van de trilogie (?) Prozess-Schloss-Amerika, die in feite
chronologisch in een andere volgorde hadden moeten verschijnen:
Amerika-Prozess-Schloss; men bekijke ze om vast te stellen, welke soliede boeken
dat waren, die alras de aandacht zouden gaan trekken als de hoofdwerken van een
auteur, die
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vroeger reeds zelf zulk einmalige verhalen als Urteil, Verwandlung, Hungerkünstler
had gepubliceerd. Kafka gestorven in 1924...; 1925, 1926, 1927 - ieder jaar bracht
Brod met regelmaat een degelijk gepresenteerd boek van zijn vriend op de markt,
drie romans, die in stijgende lijn de faam van een zeer bijzonder auteur zouden gaan
vestigen in de wereld. Men onderschatte deze editorische verdienste van een Brod,
die Kafka's meesterwerk absoluut en direct wou uitgeven, in geen geval; de
bespoedigde testamentovertreding - die men Brod als een andere verdienste (jawel)
mag aanrekenen - heeft bovendien meteen na Kafka's dood de cultuur van het
avondland gediend, verrijkt - verrijkt weliswaar met deemstering, maar dan met de
deemstering der uitzonderlijkheid.
Tekstkritisch verantwoord was Brods handelwijze echter allerminst (dat begint
men zo stilaan overal te gaan beseffen), maar deze tekstbezorger was wel zo fijn, dat
hij reeds vanaf het begin onderstreepte niet een filoloog te zijn - alsof daarmee alles
gezegd was. Van een stilistisch (filologisch?) inzicht getuigt echter de
manuscriptcoupure in de Amerika-uitgave van 1927: dat werd hierboven belicht en
wordt nog duidelijker, wanneer men uit de zakelijk-pragmatische gegevens van
Pasley en Wagenbach de consequenties trekt.
De Kapitel-Strich (vgl. citaat supra), die het Oklahoma-kapittel afsluit en die Brod
in 1927 allicht toch op de manuscriptbladzijde, die hij voor publikatie klaarmaakte,
moet gezien hebben, deze eindstreep, waarmee in 1914 door de auteur van de roman
een hoofdstuk afgesloten werd, trok Franz Kafka immers niet onder ‘...Reise
gemacht.’, doch wel onder de onmiddellijk volgende en direct aansluitende zin: ‘Als
der Zug zu fahren begann, winkten sie mit den Händen aus dem Fenster, während
die Burschen ihnen gegenüber einander anstiessen und es lächerlich fanden.’ (Vgl.
citaat Pasley/Wagenbach.) Wat heeft Brod in 1927 weerhouden van het toevoegen
van deze effectieve slotzin? (Slotzin van een kapittel wel te verstaan.) Zou het iets
anders geweest zijn dan de afstemming van deze zin? Afstemming, die zeker niet zo
finaal werkt als die van de vorige; afstemming, waarvan de intermediaire functie
duidelijk wordt, wanneer we de eerste twee zinnen van het onmiddellijk daarop
volgend kapittel lezen: ‘Sie fuhren zwei Tage und zwei Nächte. Jetzt erst begriff
Karl die Grösse Amerikas.’ Het gebruik van wat men een epische conventie zou
kunnen noemen is zeer duidelijk: in de slotzin van het kapittel steken de elementen,
waarmee de verteller zijn volgend hoofdstuk beginnen kan: ‘Als der Zug zu fahren
begann,...’ / ‘Sie
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fuhren zwei Tage und zwei Nächte.’ Intermediair is de slotzin, maar tussen ‘zu fahren
begann’ en ‘Sie fuhren zwei Tage und zwei Nächte’ ligt een epische kloof, die
natuurlijk niet als kloof aangevoeld wordt, tussen beide ligt immers een Kapitel-Strich.
Of dat nieuwe hoofdstuk het eindkapittel zou geworden zijn, weten we niet; sommige
elementen in Kafka's private geschriften wijzen er op, dat het verhaal nog lang niet
uit kon zijn.
In de tweede uitgaaf van 1935 dan werd dus de ‘kurze Strecke’ als één bladzijde
voortzetting van het Oklahoma-kapittel afgedrukt. De ‘kurze Strecke’ - we
verduidelijken nog even -, d.i. de ene zin vóór de Kapittel-Strich en twee alinea's
van het nieuwe hoofdstuk, die de romanheld steeds verder in Amerika voeren. Van
de Kapitel-Strich is er in deze uitgave (en ook in de derde) natuurlijk nergens een
spoor te zien: de twee alinea's staan er dus als rechtstreeks vervolg van wat Brod het
‘unvollendete Schlusskapitel’ noemt; ook in de nawoorden wordt er over deze
betekenisvolle streep gezwegen.
Waarom heeft Brod het ‘Amerika-einde’ in 1935 niet gelaten zoals het was in zijn
uitgave van 1927? Heeft Politzer, de mede-uitgever in 1935, hier een rol gespeeld?
(Eigenaardig hoe ook Politzer in maart 1965 - vgl. motto boven dit artikel - nog
steeds spreekt van ‘...das letzte, unvollendete Kapitel’; ook hij, mede-uitgever, moet
toch allicht het handschrift gezien hebben?) Men kan hier alleen maar gissingen
opperen, die vrij betekenisloos zijn vergeleken bij de draagkracht van de
manuscriptfeiten zelf, zoals ze door Pasley en Wagenbach werden bekendgemaakt,
zoals we ze hadden gezien in Kafka's dagboeknota van 31.12.1914 (vgl. noot 2).
‘Das Naturtheater von Oklahoma’ is dus wel een voltooid kapittel en in geen geval
het slothoofdstuk: d.i. tweemaal het omgekeerde van wat Brod steeds voorgehouden
heeft. Als aanvang van een nieuw kapittel kon hij in 1935 de twee alinea's niet
aandienen: dat zou de verloochening van zijn twee stellingen (‘Oklahoma’ =
onvoltooid = slotkapittel) betekend hebben.
Door de conclusies, die men uit de sobere en pragmatisch-zakelijke gegevens van
Pasley en Wagenbach kan trekken, wordt onze tien jaar geleden uitgedrukte mening
over de voortzetting bekrachtigd (zie Zur Struktur von Kafkas Romanen, Tijdschr.
v. Lev. Talen, oktob. 1954 - en Eine neue Ordnung der Werke Kafkas? 1957, p. 73)3;
de overtuiging, dat nog heel veel zou volgen: de belangrijkste episoden, Rossmanns
aankomst en verblijf in Oklahoma, zijn ondergang dienden nog beschreven
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te worden. In één? In meer kapittels? Dat zal wel altijd een raadsel blijven, ten ware
onbekende inedita toch nog gevonden werden. Onbekende inedita - de rest van de
500 Seiten bijv. (zonder de Heizer), waarover Kafka op 4.IV.13 schrijft aan Kurt
Wolff? (Briefe, p. 115.)
Er is echter nog een derde grondstelling van Brod, die met dat al in het gedrang
wordt gebracht: nl. de stelling van de paradijselijke betovering van het
Oklahoma-kapittel. Brod heeft immers steeds beweerd, dat het Oklahoma-hoofdstuk
niet alleen het laatste was, maar dat het ook moet gelezen worden in het licht van de
‘paradiesische Zauber’, waarover Kafka hem zou gesproken hebben en waarin dit
kapittel zou eindigen. Vermits nu blijkt, dat het Oklahoma-hoofdstuk wel degelijk
àf is zonder de beloofde paradijselijke tover, moet ook die stelling van Brod begeven.
Vandaar nog eens, dat hij in 1935 de twee alinea's niet manuscript-getrouw als begin
van een nieuw kapittel kon fixeren: hij had immers in het nawoord van 1927 reeds
gesproken van het ‘versöhnliche Ausklingen’ van het Oklahoma-hoofdstuk. Is Brods
stilistisch raffinement zo ver gegaan, dat hij het ‘versöhnliche Ausklingen’ heeft
willen laten vóór-uitklinken door de manuscriptcoupure van 1927, die als laatste zin
inderdaad een optimistische noot leverde: ‘So sorgenlos hatten sie in Amerika noch
keine Reise gemacht.’? Handelwijze, die dan volledig zou afgestemd zijn op Brods
Kafka-theorie van eind-goed-al-goed, van het religieus pessimistisch
genade-optimisme, dat hij zijn sombere vriend toedicht.
Het paradijselijke einde zou dus eventueel alleen kunnen gelden voor het (de)
nooit geschreven of niet meer voorhanden eigenlijke slotkapittel(s). Zij die hun
interpretatie op de woorden ‘wie durch paradiesischen Zauber...’ hebben gebaseerd
en in dit Oklahoma-kapittel reeds de paradijselijke afglans en verheven stemming
hebben willen herkennen, werden bijgevolg eens te meer, zacht gezegd, misleid.
Het eerste dat Brod heeft meegedeeld over de Amerika-roman, door de auteur
‘Der Heizer’ (naar de titel van het eerste hoofdstuk) of de ‘amerikanische Roman’
of ‘Der Verschollene’ en niét ‘Amerika’ geheten4, vindt men in zijn opstel ‘Der
Dichter Franz Kafka’, verschenen in 1921 in ‘Die neue Rundschau’ en door Krojanker
opgenomen in zijn ‘Juden in der deutschen Literatur’ (1922, p. 55-62). Daar leest
men p. 62: ‘So bildet z.B. “Der Heizer” nur das erste Kapitel eines sehr umfangreichen
und nahezu komplett vorliegenden Romans, der zart und lieblich in einem traumhaften
Amerika spielt.’ (Curs. van mij, Uytt.)5
Men bemerkt: de legende van de ‘heitere’, opgewekte, optimistische,
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nagenoeg voltooide en met een happy end sluitende Amerika-roman, vindt hier, in
boven geciteerde passus, haar oorsprong, vooral met de drie zwaarwegende woorden:
zart, lieblich, traumhaft. Men zou denken een naar het toverland Amerika verlegd
sprookje; een toverland, waarover Kafka in een brief aan de uitgever K. Wolff op
25.5.1913 (Briefe p. 117) nochtans al zegt, dat hij bijv. in de uitbeelding van New
York ‘das allermodernste N.Y. dargestellt’ heeft. Terecht verwijst Joh. Urzidil, de
sinds 1939 te New York verblijvende Duits-Tsjechische romancier in zijn opstel
‘Edison und Kafka’ (Der Monat 1961, 1)6, ook naar deze brief als naar een stevige
bewijsplaats voor Kafka's wil tot speciaal-realistische en volstrekt niet idealiserende,
laat staan ‘traumhafte’ uitbeelding van het Amerikaanse leven.
Teer, liefelijk, verdroomd...!
Met de publikatie van de roman in 1927, in het toen geschreven Nawoord, brengt
Brod een merkelijk voorzichtiger bekrachtiging van deze zienswijze. Hij beweert er
dat de roman weliswaar onvoltooid is, maar dat het 8e kap. dat hij, eigenmachtig,
‘Das Naturtheater von Oklahoma’ heeft betiteld, ook het laatste is en ‘nahezu
vollendet’. Er zou alleen nog gevolgd zijn het eigenlijke einde; voor gedaante, teneur
en grondgevoel, die dit einde zou verkregen hebben, beroept Brod zich op een
mondelinge mededeling, die Kafka hem, Brod, zou gedaan hebben en die hij als
volgt weergeeft: ‘Der Roman blieb unvollendet. Aus Gesprächen weiss ich, dass das
vorliegende unvollendete Kapitel über das “Naturtheater in Oklahoma”,... das
Schlusskapitel sein und versöhnlich ausklingen sollte. Mit rätselhaften Worten deutete
Kafka lächelnd an, dass sein junger Held in diesem “fast grenzenlosen” Theater
Beruf, Freiheit, Rückhalt, ja sogar die Heimat und die Eltern wie durch paradiesischen
Zauber wiederfinden werde.’ (Curs. v. mij, Uytt.) In het opstel van 1921 wordt met
geen woord van deze mondelinge mededeling gewaagd.
Is de legende van de lichte, optimistische Amerika-roman aldus ontstaan, de
mondelinge mededeling was, hoeveel zwakker ook dan die eerste appreciatie van
1921, toch van aard om de voorstelling te schragen. Zij zal lang, zeer lang
voortwoekeren, door allen kritiekloos worden aanvaard en nagepraat, bijv. door A.
Nemeth in zijn ‘Kafka ou le mystère juif’ (1946), boek waarin de auteur bewijst
Amerika niet te hebben gelezen en zich te beperken tot het napraten van Brods
Nawoord: ‘la seule vision béatifique de son oeuvre: - la montée des déclassés au
paradis...’ (p. 145) of nog 1962 door W. Jacobi in ‘Der Deutsch-
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unterricht’, waar men op p. 65 lezen kan: ‘dass er dem Roman einen strahlend
glücklichen Schluss zu geben gedachte...’. De ‘heiligende’ richting was geboren en
daar zij in zekere zin door dit éne ‘lichtere’ werk - als uitzondering - meer reliëf aan
de anders en overal homogeen in-sombere figuur Kafka kon verlenen, daar zij ook
aan zekere speculaties op Kafka's zgn. niét fundamenteel pessimisme een basis scheen
te bieden met een zuiver literair werk (dus niet alleen met een paar aforismen of
dagboekbladen), werd zij des te grager aangenomen en... doorgegeven. Doorgegeven
als alles wat van Brod kwam.
Feit is nu dat deze laatste, toen hij in 1921 de eerste flagrant verkeerde appreciatie
als totaal-oordeel over de roman (‘zart, lieblich, traumhaft’) formuleerde, slechts nog
een vaag geworden voorstelling van het werk kon hebben, in zover hij er ooit een
preciezere van heeft gehad: bijna 7 jaar na de laatste voorlezing door de auteur, die
plaats vond op 26 december 1914. 1914-1921: al die jaren had Brod wel niets meer
over het werk vernomen. Gelezen had hij behalve het 1913 in druk verschenen 1e
kap. ‘Der Heizer’ ook het 2e hoofdstuk; en de voorlezing door Kafka van andere (?)
delen had vooral in 1912 plaats gevonden. De laatste voorlezing had plaats zoals
gezegd op 26 december 1914, te Kolin-Kuttenberg: voorlezing nl. van het toen door
Brod ‘onvoltooid’ genoemde 8e hoofdstuk ‘Naturtheater...’. Zie Tagebücher p. 451
- en Brod: Fr. Kafka p. 183.
Waar en wanneer Kafka dan de mondelinge mededeling over het einde aan Brod
heeft gedaan (‘wie durch paradiesischen Zauber...’), vernemen we nergens. Maar we
noteren nog eens dat Kafka op 31 december 1914, vijf dagen nadat hij dus het
Oklahoma-kapittel aan Brod en diens vrouw had voorgelezen, zijn roman ‘Der
Verschollene’ noemt. (Tag. p. 453.) ‘An Fertigem nur: “In der Strafkolonie” und ein
Kapitel des “Verschollenen” beides während des vierzehntägigen Urlaubs.’ De
spoorloos verdwenene - le disparu. Deze veelzeggende titel stond dus reeds einde
1914 vast.7 Wanneer Brod over het volgens hem onvoltooide Oklahoma-kapittel
spreekt, duiken dus de paradijselijke tover of de verzoenende eindtoon op; wanneer
Kafka - de auteur zelf - i.v.m. ditzelfde volgens hem voltooide kapittel de nota van
31.12.1914 in zijn dagboek optekent, spreekt hij nog steeds van de Verschollene het is dus duidelijk, dat hij in het stadium van het Oklahoma-kapittel nog steeds
Rossmanns toestand niet als paradijselijk zag, dat hij hem nog steeds als een
Verschollene beschouwde, wat het omgekeerde is van een paradijselijk begenadigde.

Merlyn. Jaargang 3

417
Verder dan met dit zo uitgesproken oordeel teer, lieflijk, dromerig, kon Brod er niet
naast zijn in zijn typering van deze roman met de veelzeggende titel ‘Der
Verschollene’; hier gaat hij ook het verst in de richting van de optimistische
interpretatie, met dat geurtje van een in het wonderland Amerika zich afspelend
sprookje. Hij heeft dit oordeel naderhand in zo krasse bewoordingen ook niet meer
herhaald. In de plaats daarvan heeft hij echter de hem plotseling (?) te binnen
geschoten mondelinge mededeling over het happy end (die dus voor het eerst in 1927
werd vermeld en gedrukt) meer en meer of liever uitsluitend naar voren geschoven.
Na oktober 1924 had hij de roman in manuscript kunnen lezen en voor zoveel wrede,
harde, held en lezer pijnigende tonelen zal hij zelf toch niet blind gebleven zijn, dat
hij het boek nog langer als een lieve idylle à la Bernardin de St.-Pierre had kunnen
blijven kenschetsen.
De optimistische visie, die geheel beantwoordt aan Brods naturel - deze
‘prototypische A-Tragiker’ gelijk Pavel Eisner hem heeft genoemd - werd aldus met
en sedert de 1e uitg. 1927 meer en meer gesteund op dit goed einde in een onvatbare
en wazige paradijselijke tover. En het is in deze gedaante en met deze fundering, dat
zij 25 jaar lang klakkeloos aanvaard, ja door velen met geestdrift werd gepropageerd.
Ook door ernstige bestudeerders.8
De lichtvaardige en zo superlatief geformuleerde appreciatie in dat weinig bekend
opstel van 1921 kon nu licht onbemerkt blijven en vergeten raken. Dit was echter
niet het geval met het Nawoord bij de 1e uitgave. Het werd fataal de grondslag voor
al wat Brod voortaan nog over Amerika zou schrijven. Met dit nawoord heeft hij
zich zo uitdrukkelijk op een optimistische duiding vastgelegd, dat hij zowel wat de
taxering van het gevoelsklimaat als de fabel-afwikkeling betreft, niets meer kon
terugnemen, zelfs indien hij dit gewild had. Zijn uitspraken waren te apodictisch;
bovendien, niemand kon hem tegenspreken, hem die sinds oktober '24 de enige
bezitter was van de handschriften en alle documenten (dagboeken en brieven), die
een der weinigen is tegenover wie Kafka zich over zijn werk heeft uitgelaten, klaar
of duister, mystificerend of ernstig, hoe dan ook. De mogelijkheid, laat staan het
recht of de noodzakelijkheid, de roman anders dan Brod en los van diens afstempeling,
zelfstandig te lezen, schijnt onbegrijpelijkerwijs niemand al die jaren in overweging
te hebben genomen.
En de overige documenten, die wellicht een ander licht op dit werk hadden kunnen
werpen, de dagboeken, lagen, hoogst waarschijnlijk
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onaangeroerd, bij hem. De brieven die Brod duidelijk en ondubbelzinnig tegenspreken,
werden pas in 1958 gepubliceerd. We kunnen nu bijna met zekerheid aannemen dat
Brod, toen hij van 1925 tot '27 de drie romans uitgaf, de sinds oktober 1924 in zijn
bezit zijnde Dagboeken nog niet gelezen en onderzocht had. Er zijn genoeg
aanduidingen dat hij dit pas veel later heeft gedaan, met het oog op de publikatie
eerst partieel in 1937, daarna volledig in 1951. En het zou beslist onrechtvaardig zijn
hem er een verwijt van te maken, dat hij toén, 1927, de lectuur van deze eindeloze
reeks dagboeken nog niet had aangevat laat staan hun publikatie voorbereid of zelfs
maar overwogen.
Maar dit verklaart dan ook dat Brod niet vertrouwd was met hun inhoud en dat er
naderhand tal van belangrijke gegevens werden in gevonden, die hij niet kende en
die met zijn verklaringen niet strookten. In 1927 wist hij blijkbaar nog niet dat
Amerika in de Tagebücher en reeds op 31 december 1914 ‘Der Verschollene’ wordt
genoemd. En omdat hij dit niet wist, kon hij dit ook in het eerste Nawoord nog niet
meedelen, hoewel het met een verklaring van de door hem gekozen titel ‘Amerika’
begint. Kon hij dus ook ‘Der Verschollene’ niet als titel kiezen. Hij had er blijkbaar
geen vermoeden van.9 Tenzij Kafka bij de voorlezing van 26 dec. 1914... maar
daarover dadelijk meer.
In 1927 wist hij blijkbaar evenmin, dat ergens in de dagboeken zich een nota
bevond met Kafka's laatste schriftelijke mededeling over de roman, nl. de berucht
geworden dagboeknota van 30. September 1915, die luidt: ‘Rossmann und K., der
Schuldlose und der Schuldige, schliesslich beide unterschiedslos strafweise
umgebracht, der Unschuldige mit leichterer Hand, mehr zur Seite geschoben als
niedergeschlagen.’ (Tag. p. 481.) (Tenzij sommige Kafkaische dagboeksomberheden
volgens Brod toen - voorlopig - beter doodgezwegen werden, om de paradijstheorie
niet in het gedrang te brengen: in feite een onwaarschijnlijke veronderstelling, vermits
de dagboeken later toch werden gepubliceerd.) Deze nota bevat dus het laatste van
Kafka stammende gegeven over het einde, zoals hij zich dat bij eventuele voltooiing
had voorgesteld. Ze is duidelijk: Rossmann, onschuldig, wordt omgebracht, hoe dan
ook. Het boek zou dus eindigen met de ondergang, de dood van de held (gelijk Der
Prozess, Das Urteil, Die Verwandlung, Der Hungerkünstler... vermoedelijk ook Das
Schloss). En dat strookt volledig met de titel: ‘Der Verschollene’, de spoorloos
verdwenene; dus met deze titel, die Kafka reeds gekozen had op 31 december 1914,
negen maanden voor hij de nota in het dagboek schreef; 31 december 1914 - moment,
waarop het
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Oklahoma-kapittel (voorgelezen aan Brod op 26 dec.) geschreven was. Dus vastlag;
en af was. Is het derhalve denkbaar, dat Kafka toen hij op 26 dec. 1914 aan Brod
voorlas, verzweeg, dat het om een kapittel uit de Verschollene ging? Bij dat al vergete
men toch niet, dat Kafka reeds op 10 juli 1912 - ‘unfähig genug und traurig’ - uit
Junghorn een brief schreef aan Max Brod, waarin volgende opmerking over zijn
Amerika-roman voorkomt: ‘Der Roman ist zo gross, wie über den ganzen Himmel
hin entworfen (auch so farblos und unbestimmt wie heute)...’ Unbestimmt is ook
deze bekentenis, maar toch niet in dié mate, dat Brod - toen, in 1912 - daaruit niet
kon afleiden enerzijds de (geconcipieerde?) omvangrijkheid van deze roman (men
denke aan de 500 Seiten uit de brief van 4.IV.13... kleine negen maanden later) en
anderzijds de toon van het boek, van een Kafkaboek wel te verstaan: farblos,
unbestimmt... Farblos, unbestimmt... zijn deze kwalificatieven niet a.h.w. afgestemd
op de onzekere grondtoon, die opklinkt uit het pregnante sleutelwoord-titelwoord,
Der Verschollene?
Hoe graag men nu ook van deskundige zijde (R. Gray bijv. in zijn opstel in German
Life and Letters, Oct. 1959: The Structure of Kafka's Works: A Reply to Prof.
Uyttersprot, p. 1-17) naar argumenten heeft gezocht om Brods stelling, zijn oriëntering
naar de happy-end-oplossing, te kunnen steunen en om aldus de nota van 30.9.1915
te ontzenuwen, ze zelfs te elimineren; - hoe graag men in die zin heeft gewaagd van
een wijziging, die naderhand in Kafka's plan zou ingetreden zijn (- en daarvan is
nèrgens een teken te bespeuren), aan volgende feiten kan niet getornd worden:
De titel ‘Der Verschollene’ werd reeds gegeven op 31.12.1914; aan deze titel
beantwoordt de geschreven nota van 30.9.1915; intussentijd heeft de auteur de roman
niet uit het oog verloren, vermits hij op 14.5.1915 met voldoening voltooide kapittels
ervan herleest. De titel, en de noot van 30 sept. bewijzen, dat hem niet het happy
end, waarvan Brod gewaagt, voor de geest stond; dat hem integendeel voor de geest
stond de ondergang van de held, zij het dan in minder harde en wrede vorm dan in
Prozess of Verwandlung. De tegenspraak, de tegenstrijdigheid is bijgevolg flagrant:
Hier, bij Brod eerst een dithyrambische, geheel ongewettigd gebleken taxering
(zart, lieblich, traumhaft) die van 1927 af vervangen wordt door een mondelinge
mededeling (ondersteld, dat zij getrouw werd weergegeven en begrepen), die trots
de enigmatische bewoordingen toch nog als een wenk naar een gepland goed einde
kan beschouwd en ge-
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interpreteerd worden. Wat Brod des te kordater heeft gedaan, daar hij blijkbaar noch
dié titel, nòch de dagboeknota kende - of wilde kennen. Daar, de van Kafka komende
geschreven noot, met de nuchtere, in haar kern ondubbelzinnige aanduiding van het
einde als fysische dood, ondergang. Waarbij alles er op wijst, dat dit de definitieve
opvatting van de auteur is geweest (31. dec. 1914-14.5.1915-30.9.1915). De
welsprekende titel stond reeds vast op 31 dec. 1914 - de dagboeknota van 30 sept.
15 stemt er volkomen mee overeen. Verschollen! Hier een visionaire redding, een
opstijging, een hemelvaart bijna, waarbij van dood en sterven feitelijk geen sprake
meer is. Daar een spoorloos verdwijnen, een ‘omgebracht worden’, ‘strafweise’
zelfs, zij het dan ook op milder wijs dan in andere werken. We herhalen: de
tegenstrijdigheid is flagrant. En dat moest Brod ook beseffen.
Wie de dingen nu nuchter bekijkt en bijv. dat Oklahoma-kapittel onbevangen, los
van Brods commentaar en suggesties leest, begrijpt nauwelijks hoe hij met zoveel
succes is kunnen blijven vasthouden aan zijn voorstelling van de paradijselijke visie
op het eind; en begrijpt evenmin hoe de geschreven nota, die weliswaar jarenlang
onbekend bleef, daarna nog zo systematisch in de schaduw van de uiteraard vage
mondelinge mededeling (‘mit rätselhaften Worten’) kon worden gelaten. Door gewone
lezers en specialisten.10 Brod zelf kon niet meer terug: het eerste Nachwort had hem
te ver geëngageerd. Zelfs toen met de eerst partiële en naderhand integrale publikatie
van de dagboeken de nota van 30 sept. 1915 meer en meer de aandacht ging trekken,
de exclusieve beklemtoning van de mondelinge mededeling niet meer te handhaven
bleek en - eindelijk! - minder volgzame lezers op de tegenstrijdigheid gingen wijzen,
zelfs dan nog is Brod bij zijn neiging en zijn zucht tot uitschakeling van de
dagboeknotitie - fysische dood van de held dus - gebleven; hardnekkig, eigenzinnig.
Ja, in zijn 2e werkje over Kafka: F.K. als wegweisende Gestalt (1951) vervalt hij p.
42 nog eens in de dithyrambische toon: ‘Man lese doch etwa das Schlusskapitel des
Romans “Der Verschollene” (“Amerika”), das von Erlösung und von nichts als
Erlösung singt’. (Volgt dan een grimmige aanval op A. Gides ‘Fehl-Dramatisierung...
oberflächliche Theatralik’.)
Met de dramatische bewerking van de roman (eerste opvoering te Zürich begin
maart 1957) heeft hij dit nog geaccentueerd. En dat werd dan ook met nadruk
gereleveerd door de gezaghebbende Duitse pers, die deze bewerking algemeen als
een mislukking (‘Kafka-Pleite in Zürich’, Rhein-Neckar-Ztg.; Amerika oder die
Misshandlung Kafkas
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auf dem Theater, Die Welt; Brod statt Kafka, FAZ) heeft bestempeld; meer dan dat,
als een ontoelaatbare verminking van Kafka's geest en werk. Bijv. Joh. Jacobi in de
Rhein-Neckar-Zeitung 1957, nr. 54, p. 2)11 Of W. Drews in de FAZ van 4.3.57, p.
3: ‘Kafka hat dem Bearbeiter Brod einen Finger gereicht, aber Br. nimmt gleich die
ganze Hand und viel fehlt nicht, so amputiert er ihm den Arm.’; of Die Welt: ‘Von
Kafka blieb nicht sehr viel übrig.’ (Vgl. Der Spiegel van 20.3.1957).
Het is duidelijk: Brod wil de dagboeknota, die de dood van Rossmann fixeert,
negeren, neutraliseren liever. Hij blijkt vast te houden aan een ‘heiter’ gevoelsklimaat
en het goede einde. En daarom heeft hij, na de vernietigende kritieken op zijn
toneelbewerking, waaruit ook de twijfel aan zijn vroegere interpretatie van ‘Der
Verschollene’ sprak, gepoogd, juist dertig jaar na de publikatie van de roman, zich
te redden met (natuurlijk hypothetische) compromis-oplossingen. Dit het eerst in een
artikel, verschenen op 25.4.1957 in de FAZ, daarna overgedrukt in de Neue Zürcher
Zeitung (27.3.38) met een niet onsubstantiële wijziging; en nog eens in zijn boekje
‘Verzweiflung und Erlösung bei Kafka’ (1959, p. 39-43). Vaag en
subjectief-willekeurig als ze zijn, laten beide oplossingen zich ongeveer als volgt
resumeren: Kafka zou zijn oorspronkelijk ‘plan’, waarin een ‘auch im irdischen Sinn
versöhnlicher Schluss’ voorzien was, gewijzigd en dit einde volledig op metafysisch
vlak geheven hebben; de aardse, fysische dood van de held hebben omgezet in een
‘über-irdische’ hemelvaart. P. 40 van Verzw. u. Erl. lezen we: ‘Auch ich selber war
lange der Ansicht, dass hier ein Widerspruch besteht, und habe ihn damit zu erklären
gesucht, dass mir Kafka seinen Plan (!) zu einer Zeit mitgeteilt habe, in der er noch
an einen auch im irdischen Sinne versöhnlichen Schluss dachte; später hätte er dann
den Plan (!) geändert...’ De nieuwe hypothese luidt (p. 41): ‘Bei neuerlicher
Beschäftigung mit dem Roman “Amerika” (voor of na de dramatisering?) hat sich
mir indes eine zweite Möglichkeit eröffnet... Die beiden oben dargelegten Pläne
widersprechen einander gar nicht. Rossmann ist wirklich vom Autor “umgebracht”
worden; das Schlusskapitel ist eine Vision, deren Zeit (falls man da überhaupt noch
von Zeit und Raum sprechen kann) die Zeitlosigkeit, die Ewigkeit ist, aber vom
irdischen Leben her gesehen; also ein eigenartiges Zwischenreich und jenseitiges
Leben, in dem ja wahrlich für jeden Platz ist, in dem “alle” gebraucht werden.
Rossmann ist in die Transzendenz eingegangen...’
Afgezien van het feit, dat Brod hier zo nadrukkelijk van Kafka's ‘plannen’ spreekt,
(sein Plan... den Plan geändert... die Pläne...)12, blijkt
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uit beide ‘Möglichkeiten’ duidelijk, dat Brod in zijn voorstellingen de teneur van de
dagboeknota geheel buiten beschouwing laat, d.i. de fysische, lijfelijke ondergang,
de dood van de held. Al wat hij ter verdoezeling daarom heen weeft, stamt uit zijn
brein. De titel ‘Der Verschollene’, het verdwijnen zelf, moet geëlimineerd worden,
moet zelf verdwijnen om toe te laten de onvatbare metafysische voorstelling, Brods
eigen produkt, daaraan te substitueren.
En - we herhalen - indien, zoals Brod beweert, de roman eindigen zou met het
‘Eingehen in die Transzendenz’ van Rossmann en deze ‘wie durch paradiesischen
Zauber’ ouders, heimat, kortom alles zou terugvinden, dan diende ook dit, deze
nieuwe episode(n), de belangrijkste van alle, nog geschilderd te worden en dan kan
het Oklahoma-kapittel in zijn huidige, voltooide staat, slechts een voorspel wezen.
Dan diende ten minste nog één, in zijn omvang slechts te ramen, waarschijnlijk zeer
uitvoerig kapittel te volgen. Zodat bij dat ‘nagenoeg voltooid’ een stevig vraagteken
past.
Eens te meer valt op, dat voor Brod àlle fragmentarische werken ‘nagenoeg’
voltooid zijn. Van Der Prozess heeft hij de grote lacune, ongeveer de hele 2e helft,
niet gezien of, indien toch, daarover een sluier geworpen; voor Das Schloss niet
gezien het uitzonderlijk belang van de kap. 18-20 (Bürgel-episode) en die pas jaren
later, 1935, laten drukken, terwijl hij ook hier een hem alleen meegedeelde versie
over het einde, dat alweer als ‘nabij’ wordt voorgesteld, heeft opgedrongen. Ten
allen prijze heeft hij willen uitgeven - en daartoe moest het verregaand fragmentarisch
karakter zoveel mogelijk gebagatelliseerd, verdoezeld worden. Dat lag in de lijn; op
het ‘verdienstelijke’ daarvan wezen we reeds. En dat hij met boven vermelde
noodoplossing betreffende het einde van ‘Amerika’ 30 jaar na de publikatie optreedt,
bekrachtigt eens te meer het vermoeden, dat hij, hoewel intimus van de auteur, in
feite ontstellend weinig positiefs over ontstaan, zin, gedaante en geplande voortzetting
en voltooiing van dit werk (en van alle andere) weet.13

Eindnoten:
1 In nawoord I (1927) schrijft Brod: ‘Einteilung und Namen hat Kafka nur für die ersten sechs
Kapitel festgesetzt.’ ‘Oklahoma’ is daar dus niet bij. Met meer nuance deelt hij de
indelingstoedracht mee in nawoord III (1946/1953): ‘Das Manuskript zeigt keine Einteilung in
Kapitel. Doch findet sich auf dem Vorsatzpapier zum zweiten Heft von Kafkas Hand eine
Übersicht von sechs Kapitelüberschriften (nebst Seitenzahlen), die ich zur Betitlung der Kapitel
verwendet habe.’
Met zijn beschouwingen over Brods manipulatie van de ‘kurze Strecke’ (p. 2-5)) leverde Eric
Standaert een zeer substantiele bijdrage tot deze studie.
2 Niet alleen het manuscript bewijst, dat het Oklahoma-kapittel af was, maar ook een
dagboeknotitie van Kafka toont dat duidelijk. Op 31.12.1914 schrijft Kafka in zijn dagboek:
Seit August gearbeitet,... An Fertigem nur: ‘In der Strafkolonie’ und ein Kapitel des
‘Verschollenen’,... (‘Der Verschollene’ = ‘Amerika’). Wie de dagboeken kent en op de hoogte
is van Kafka's voorlezing van dat kapittel aan Brod, weet dat het ‘fertige Kapitel’ geen ander
zijn kan dan het Oklahoma-hoofdstuk. (Vgl. Pasley/Wagenbach, o.c., p. 154: ‘Bei dem in T453
erwähnten ‘fertigen’ Kapitel kann es sich nur um das ‘letzte handeln,... (Niet zonder ironie
wellicht plaatsen Pasley en Wagenbach in de Amerika-passus ‘letzte’ altijd tussen
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aanhalingstekens.) En let wel: ‘An Fertigem... ein Kapitel...’ schrijft Kafka, dus één kapittel,
niet het slotkapittel, want dat zou de auteur ongetwijfeld anders aangeduid hebben.
3 Vgl. ook De Vlaamse Gids, 1954, 10, p. 595 vv.; en Praags Cachet, 1963, p. 227 v.
4 Alweer eigenmachtig (vgl. ‘Das Naturtheater von Oklahoma’) koos Brod als titel ‘Amerika’.
We wezen er reeds op hoe door de manuscriptcoupure van 1927 het woordje ‘sorgenlos’
stilistisch kon resoneren in de richting van Brods paradijs. ‘So sorgenlos hatten sie in Amerika
noch keine Reise gemacht.’ Maar ook ‘Amerika’ komt voor in die slotzin van 1927. Heeft hier
geen gelijkaardige verbinding plaats tussen het Amerika van deze zin, als slotzin gepointeerd
door Brods coupure, en het Amerika van de titel, door dezelfde Brod misschien wel verkozen
boven de ware, de negatieve ‘Der Verschollene’, die nochtans correleert met de
deemsteringsdiapason van de twee andere boeken uit wat Brod een trilogie noemt: Der Prozess,
Das Schloss? In 1946, toen Brod er op gewezen had, dat het boek eigenlijk volgens Kafka's
journaal ‘Der Verschollene’ heette, had hij toch nog - met het oog op de grote 3e uitgave ‘Amerika’ als titel kunnen vervangen door de echte, ‘Der Verschollene’ - hij heeft het niet
gedaan: waarom niet?
5 Toen hij dit schreef, had Brod het manuscript niet in bezit; het bevond zich, samen met de
‘Tagebücher’, ‘Das Schloss’ en zoveel andere handschriften bij Milena Jesenska. Blijkens Brods

6
7

8

9
10

11

Kafkabiografie, 19543, en het daarin dàn, 1954, opgenomen nieuwe hoofdstuk ‘Neue Züge zu
Kafkas Bild’, dat o.m. de brieven van Milena aan Brod bevat, heeft zij hem vermelde
manuscripten ten vroegste in oktober 1924 overhandigd, vier maanden na Kafka's dood (p.
294). ‘Das Schloss’ bezat hij dus niet sinds 1923, zoals hij beweert in het 1e nawoord (1925)
bij ‘Der Prozess’.
Brod heeft het grootste deel van dit eerste opstel overgedrukt in zijn biografie (p. 160-65); niet
echter de laatste passus, deze over ‘Amerika’.
Ook in ‘Da geht Kafka’ (1965), p. 14-24.
Hoe sluw men te werk gaat om de betekenis van deze titel en a fortiori van de negen maanden
later gevolgde dagboeknoot te bagatelliseren (en om dus de interpretaties die deze titel en nota
negeren, te redden), bewijst de Engelse uitg. van de Dagboeken: The Diaries of Fr. Kafka,
Penguin Books, p. 498, note 90: ‘The Man Who Disappeared, the title Kafka first gave to
Amerika.’
(Aantekening bij de notitie van 31-12-14.)
First! alsof behalve ‘Der Heizer’ ooit een andere titel door Kafka werd gebruikt en alsof men
op 31.12.14, wanneer hoogstwaarschijnlijk al wat wij van het werk bezitten, reeds geschreven
was, na meer dan twee jaar arbeid daaraan, nog van ‘first’ kon spreken. Wat men te suggereren
wenst: dat Kafka naderhand andere titels zou gekozen hebben.
Bij deze laatsten vraagt men zich af, waar zij de ‘lichte’ tonen vinden, tenzij in de groteske
vervormingen, flitsen en tonelen, die evenwel noch in het Proces noch in het Slot noch zelfs in
zo tragische novellen als ‘Der Hungerkünstler’ of ‘Strafkolonie’ ontbreken. In ‘Amerika’ komen
ze misschien vaker voor, maar ze laten allerminst toe tot een ‘heiter’ gevoelsklimaat of visie te
besluiten.
‘Der Titel “Amerika” ist eine Schöpfung Brods, wie dieser mir selbst zugab.’ (Middelhauve,
Ich und Welt im Werk Kafkas) gecit. H. Richter, F.K. (1962) p. 353.
Hoe volgzaam en kritiekloos doorsneelezer en specialist worden geacht door de grote pers,
bleek nogmaals bij de publikatie van de in de Franse vertaling vroeger niet opgenomen laatste
hoofdstukken van Das Schloss (die delen dus, die reeds in de 2e Duitse uitg. 1935 werden
afgedrukt). De Franse pers heeft dit begroet als een sensatie. P. Mazars in Le Figaro littéraire
van 2.11.63: ‘La fin du Château perdue et retrouvée.’ Sinds 25 jaar bekend en juist het bewijs
van de onvoltooidheid van deze roman brengend, wordt het feit zo sensationeel opgemaakt.
Trouwens, hoe lichtvaardig men in dezen geloofd en aanvaard heeft, blijkt daaruit dat, al heeft
Brod niet verzwegen dat bijv. in Der Prozess tussen kap. 9 en 10 nog episoden, dus kapittels,
zouden ingeschakeld worden, men van bevoegde zijde nooit op deze wenk naar de enorm
gebleken leemten is ingegaan; al zo min als voor Amerika. Brod heeft zich hier misschien
onbewust een meester betoond in het zeggen en toch neutraliseren van de feiten. Goedgelovigheid
of terugdeinzen voor de harde werkelijkheid (de leemten) deed de rest.
Men leest er o.m.: ‘Von diesen Voraussetzungen erfüllt das Stück Amerika nur die letzte,
ausgerechnet jene die wohl nicht im Sinne Kafkas war: den guten Ausgang... Dieser Interpretation
(Brods) widerspricht auf das Eindeutigste die Eintragung Kafkas in seinen Tagebüchern. Diese
Intention Kafkas ist eindeutig und desavouiert M. Brods ganze Umarbeitung des Romanfragments
Amerika zu einer sog. Tragikomedie.’
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12 Over Kafkas ‘planlose Arbeitsweise’ - vgl. Brods 1e Nawoord tot het Proces: ‘Wie viele der
Werke hat mir mein Freund vorgelesen oder wenigstens teilweise vorgelesen, teilweise ihren
Plan erzählt!’; vgl. 1e Nawoord tot Das Schloss over de opneming van Momus' Protokol: ‘Es
sei als gute, freilich sehr einseitige Übersicht über den Plan des Ganzen hierhergesetzt.’ Voor
iedere roman... plan... plan... plan. Toch beweert Brod in Verzw. u. Erl. p. 74 kordaat dat K.
nooit plannen maakte: ‘die fragmentarische, inspirativ-planlose Arbeitsweise meines Freundes,
von dem (in dem ganzen reichen Nachlass) keine einzige systematisch vorausblickende Skizze
eines ihm vorschwebenden Werkes übriggeblieben ist... er wusste nie, an welches Ziel seine
Arbeit ihn tragen würde.’ Vgl. Pasley en Wagenbach, o.c. p. 154: ‘...wahrscheinlich Vorstudien
zum “Verschollenen”... eine Studie zum “letzten” Kapitel.’ Er wusste nie an welches Ziel...?
Maar vergeet Brod dan, dat Kafka het slotkapittel van ‘Der Prozess’ reeds geschreven had vóór
de voltooiing van de roman in zijn geledingen? En daarmee juist het gelijke deed - men bemerke
het samentreffen! - als Marcel Proust die volgens eigen getuigenis in een brief aan Paul Souday
onmiddellijk na het eerste hoofdstuk van het eerste deel van ‘A la Recherche du temps perdu’
het laatste hoofdstuk van het laatste deel schreef: ‘A la Recherche du temps perdu’ est si
méticuleusement ‘composé’ que le dernier chapitre du dernier volume a été écrit tout de suite
après le premier chapitre du premier volume.’ Geciteerd door Cl. Mauriac in Marcel Proust
par lui-même (1953) p. 139; eveneens geciteerd door L.P. Quint in Lettres de Marcel Proust à
R. Blum, B. Grasset, L. Brun, Paris 1930, p. 100. Quint voegt eraan toe: ‘Sans doute Proust
qui, dès 1912, avait mis le mot FIN sous le dernier chapitre de son livre, continua à le développer
sans cesse par l'intérieur.’ Het analogon is frappant.
13 Brod is zo goed als ieder ander, slachtoffer van Kafka's geslotenheid geworden. Vgl. R. Fuchs
in Brod: Fr. K., p. 329: ‘Darüber, was er schrieb und wie wichtig oder unwichtig es ihm war,
erfuhr man nichts.’ Vgl. D. Dymant in het interview met J. Hodin van 18.8.48 (Die neue Zeitung):
‘Oft las er mir vor, was er geschrieben hatte. Er analysierte nie, gab niemals Erläuterungen.’
(Ook in Literair Paspoort, K.-nr., aug.-sept. 1949: Herinneringen aan Kafka, p. 110.)
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Op weg naar begin en einde
Kees Fens
In het tweede hoofdstuk van Van Oudshoorns Willem Mertens' levensspiegel staat
van Mertens de volgende gedachte genoteerd: ‘Al wat vooraf ging en
noodzakelijkerwijze tot hier had moeten leiden, leek zo eenvoudig en begrijpelijk
saam te vatten, als zou hij in één enkel woord het plots vermogen uit te spreken.’ Op
de laatste bladzijde van Van Oudshoorns tweede roman, Louteringen, overdenkt de
hoofdfiguur Eduard Verkoren: ‘Van die eerste kinderjaren, van het schandelijk tekort
zijner opvoeding, uit zijn willoos verval aan het verborgen kwaad, uit de te late
inkeer, leidde het zó alles bevattelijk tot hier, als ware het met één enkel woord te
zeggen.’ Beide passages suggereren een overzichtelijkheid van het leven,
overzichtelijkheid gevolg van een consequent verloop. Je zou willen zeggen: de twee
hoofdfiguren zijn de naturalistische denkers over hun eigen leven: zij ontdekken zelf
de noodlottige rechtlijnigheid ervan. De rechtlijnigheid van het verloop is in Willem
Mertens' levensspiegel zichtbaar in de bouw van de roman, waarin de betiteling van
de hoofdstukken over dat rechtlijnig verloop al voldoende zegt. Daarnaast staan
passages waaruit blijkt, dat de schrijver de gang van Mertens' levensloop scherp in
de gaten heeft. Dat de roman niet als een nadrukkelijke moraliteit aandoet, niet de
indruk van een haast programmatisch verloop geeft, is te danken aan de schrijfwijze:
het grootste deel van het gebeuren is beschreven vanuit de beleving ervan door
Mertens, die ogenblikken van luciditeit als in de boven geciteerde passage slechts
zelden heeft. Zijn leven verloopt consequent; doordat de lezer het beleeft van binnenuit
en dat moment voor moment, kan hij Mertens' levensgang als een toevallig drama
ervaren zonder gehinderd te worden bij zijn beleving door de ontegenzeggelijk
aanwezige leer achter het leven.
Bij Louteringen is hetzelfde het geval. De conclusie door Verkoren aan
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het einde van het verhaal getrokken, kun je als lezer slechts beamen, nog meer dan
bij Willem Mertens' levensspiegel, want Louteringen is mede door het chronologisch
verloop van het verhaal, de gelijktijdigheid van gebeuren en ervaren, waardoor
terugblikken worden voorkomen, een rechtlijniger boek dan Willem Mertens'
levensspiegel, waarin bijvoorbeeld de belangrijke episode van de jeugd pas in het
tweede hoofdstuk verteld wordt, nadat de lezer over het begin van de laatste
levensperiode van Mertens al is ingelicht. Hier ziet men een terugzoeken in het
verleden vanuit het heden; bij Louteringen is de uitvoerige beschrijving van de
jeugdervaringen het begin van het boek en het begin van het neergangsproces, de
eerste punt van de lijn die doorgetrokken wordt tot de laatste regels. Is in Willem
Mertens' levenspiegel het verloop van het gebeuren of beter gezegd: de opeenvolging
van soms in de tijd ver uiteenliggende gebeurtenissen afhankelijk van Mertens'
ervaren, in Louteringen volg je als lezer het gebeuren keurig op de voet, waardoor
de roman niet alleen traditioneler, maar ook veel minder overrompelend dan Willem
Mertens' levenspiegel aandoet.
Er zijn naar de aanpak sterke overeenkomsten tussen Willem Mertens' levensspiegel
en Louteringen. Ook een groot deel van de laatste roman geeft een verslag niet van
de gebeurtenissen maar van de beleving van die gebeurtenissen door de hoofdfiguur.
Met name de eerste drie hoofdstukken, de beschrijving van de jeugd, voor het verloop
van het levensverhaal van zo veel belang, zijn nagenoeg geheel van binnenuit
beschreven, al zijn er ook hier passages waarin de auteur zelf aan het beschrijvende
woord is, zoals er ook deeltjes zijn waarin men aarzelt: is dit beleving van Verkoren
of beschrijving door de verteller. Vanaf het vierde hoofdstak, waarin de ervaringen
op de middelbare school worden beschreven, treedt de verteller meer het verhaal in
en dat voorlopig voorals als beschrijver van de afstotendheid van Verkoren. Naarmate
men in de roman verder leest, kan men vaststellen, dat op sommige plaatsen het
belevings-verhaal door epische fragmentjes wordt onderbroken, die, meer dan
gelijksoortige onderbrekingen in Willem Mertens' levensspiegel, duidelijk de lijn van
Verkorens ontwikkeling aangeven en zo het rechtlijnig verloop van het gebeuren
nog eens onderstrepen. Wanneer in het vierde hoofdstuk voor de eerste keer een
dergelijke onderbreking plaats heeft, doet die duidelijk aan als een stylistische
onderbreking; het lijkt of het verhaal opnieuw begint: ‘Eduard Verkoren was thans
in zijn zeventiende jaar en op een leeftijd dat andere jongens hun leven pas in
gelukkigste verten beginnen te vermoeden, had
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hij er bereids mede afgerekend.’ Het is de eerste keer dat de hoofdfiguur met vooren achternaam tegelijk genoemd wordt, hetgeen zijn positie ten opzichte van de
verteller markeert. Als er in de voorgaande bladzijden sprake is van ‘Eduard’, laat
de naam zich gemakkelijk vervangen door ‘hij’ en blijft men in de meeste gevallen
binnen de belevingswereld van de hoofdfiguur. Hier staat men erin eens buiten.
Verkoren is een duidelijke epische romanfiguur geworden. Twee bladzijden na de
geciteerde passage ontmoet men de auteur weer: ‘Zo werden Eduard op de meest
brutale en onterende manier de ogen geopend en voorgoed bedorven.’, waarna het
verhaal weer volgens het bekende procédé - beschrijving van binnenuit - verder gaat.
Is er in de beschrijving van de ervaringen van de hoofdfiguur van het gebeuren
overeenkomst met Willem Mertens' levensspiegel, gezegd moet worden, dat deze
aanpak in Louteringen heel wat minder krachtig werkt. In Willem Mertens is het
procédé uiterst efficiënt voor het verloop van Mertens' levensgang; de roman is
immers grotendeels een proces van bewustwordingen, waarin dan het conflict tussen
weten en werkelijkheid voortdurend zichtbaar wordt. Zijn bewustwordingen vormen
Mertens' ondergang, het conflict tussen het ene en het andere ‘ik’ en tussen ‘ik’ en
‘niet-ik’ krijgt er gestalte in. Dat proces blijft Verkoren bespaard; er zijn in zijn
levensgang overeenkomsten met die van Willem Mertens, - ook bij hem de
onmogelijkheid de zinnelijkheid te integreren in het leven en daarnaast de
onmogelijkheid zuiver geestelijk te leven en zich te verheffen boven het aardse
gewriemel, ook bij hem tengevolge van die onmogelijkheden een toenemende
vereenzaming, knap gesymboliseerd in de kelder-werkzaamheden, overbodige
werkzaamheden bovendien, die hij op de bank krijgt toegewezen - maar er is meer
sprake van de meer traditionele scheiding tussen ideaal en werkelijkheid en niet, als
bij Willem Mertens, van dubbele gespletenheid die voortdurende en steeds hevigere
vervreemdingsprocessen van zichzelf als gevolg heeft. Ook in dit opzicht verloopt
Louteringen rechtlijniger: in Verkorens leven heeft één grote vervreemding plaats:
die van het kind dat hij was. In de vroege jeugd ligt het ideaal, maar ook het begin
van de verstoring ervan, verstoring waarvan de oorzaken in zijn verdere leven zullen
uitgroeien en weer inkrimpen en verdwijnen tot hij aan het einde van de roman weer
bij het kind is teruggekeerd. Van de tien hoofdstukken die de roman heeft, gaan er
niet minder dan drie over die korte episode uit zijn jeugd waarin het evenwicht van
het geluk er is en het geluk door de verwarringen van de ontwakende zinnelijkheid
verstoord wordt. Het
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vervolg van de roman geeft een intensief beleven te zien van de delen waarin het
ideaal in de jeugdjaren uiteen viel: aanvankelijk wordt de zinnelijkheid, het sexuele
verzelfstandigd, via de medische loutering van een ziekte heeft er een
verzelfstandiging van het geestelijke, het denken plaats. Beide vormen van intensief
beleven zijn onvruchtbaar, want op niets buiten de hoofdfiguur gericht: zijn denken
is al evenzeer een vorm van zelfbevrediging als zijn sexuele gedragingen.
Is de naam van Willem Mertens niet een toevallige - toespeling immers op Wilhelm
Meister - die van Eduard Verkoren is ook geen zinloze. In het midden van het zevende
hoofdstuk staat de volgende overdenking, afkomstig van de verteller die zijn
bedoelingen hier duidelijk laat blijken, of beter gezegd: de leer die achter het
beschreven leven steekt, uiteenzet: de moralist vergezelt de schrijver: ‘Zo leek het
hem. Want hij kon niet geloven dat hij voor een zuivering uitverkoren was. Hij wist
niet, dat in iedere mens opnieuw het wondere leven zich als het nieuwe tracht bemind
te maken en immer weer verstoten wordt. Wie gelooft thans nog als allereerste in
het licht ener wereld te zijn aangetreden? Eduard vond in zich zelve slechts de
nuttelooze herhaling van de oude, oude mens terug.’ In de tweede zin van deze
passage vindt men zowel de naam van de roman als die van de hoofdfiguur bijeen.
Wat Verkoren doormaakt, is een louteringsproces; daartoe is hij blijkbaar uitverkoren,
al moest men dat laatste woord meer in de betekenis van ‘voorbestemd’ zien, dunkt
mij. En die voorbestemming ligt dan, vindt zijn oorsprong in de misgroeiing in de
jeugd. In de derde zin van dit citaat spreekt de nu zuiver theoretiserende auteur zich
rechtstreeks uit en voor de waarheid van zijn theorie is het leven van zijn hoofdfiguur
het bewijs, waardoor die hoofdfiguur iets exemplarisch en de roman een
spiegel-karakter krijgt. Een geschiedenis herhaalt zich. Waaruit bestaan nu de
‘louteringen’ en waar leiden zij heen? Ik geloof in het geval van Verkoren hierin: de
ervaring van de machteloosheid van het louter zinnelijk en het louter geestelijk leven.
Ervaringen van die machteloosheid doen hem aan zichzelf afsterven, tot hij aan het
einde van de roman bijna niets meer is. Wat rest hem nog? Het geluk van de jeugd-tijd.
Maar ook de gedachte daaraan blijkt een waanbeeld. Wanneer ik boven stelde, dat
Verkorens levensgang van kind naar kind verloopt, heb ik iets te veel gezegd. De
indruk zou gewekt kunnen worden, dat hij door het afstervingsproces het beginpunt
weer zou bereiken. Het tegendeel is echter het geval, althans wanneer mijn
interpretatie van de slotpassages van de roman juist is. Ik citeer
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hier een der laatste alinea's van de roman1: ‘Van een dezer wandelingen terugkerend,
kwam hij achter een man met een kind te lopen. Hij voelde zich onzeker door het
wisselvallige van zijn beginnen der laatste maanden en bekende zich dat hem niets
waardevols in zijn leven was overgebleven. Het kind kwam bij de man ten achter en
op de grond gehurkt schreeuwde het wanluidend tot de vader. Het trof hem dat een
kind zo liefdeloos en aanmatigend roepen kon. Hij verhaastte zijn schreden om het
in het gelaat te kunnen zien en was gerustgesteld toen het kleine joodje even afstotend
lelijk bleek als de stem had doen vermoeden. Ook de bekoring zijner kinderjaren
was eindelijk als een waan onderkend. Tot in het zonnige middaglandschap met
weerwil op het eigenzinnige kind neerblikkend, een ademstokkende ontroering hem
bevangen hield. Want hij voelde zich leven zonder meer naar een verband te moeten
zoeken. Voor hem lag het stadje in tinteling van zonlicht, met de enkele hel-rode
daken en wat zachtbestoven boomloof. Dan schreeuwde het kind weer in de
bedrukkende warmte van de eentonige landweg en eindelijk, eindelijk, was zijn
denken van die martel-ban bevrijd. Eindelijk behoefde hij zich niets meer te
verbeelden. Telkens wanneer het kind riep herkende hij ieder struikje en wist zich
met een innig gelukkig lachen ook zelf herkend.’
Eenvoudig is dit fragment niet. Wat Verkoren is overgebleven na zijn ontlediging,
is de droom van de harmonieuze jeugd. Het lastige, bovendien afstotend lelijke kind
maakt zijn laatste gelukkige gedachte tot een waanidee. Daarmee is, zou men zeggen,
de ontlediging compleet. Toch blijkt, dat hij nu pas de wereld weer als gelukkig kan
ervaren. Men kan, geloof ik, uit de geciteerde passage deze conclusie trekken: na het
verdwijnen van alle gevolgen van de vertroebelingen in de harmonieuze jeugd gelukkige tijd die zijn laatste fixatiepunt was - is hij nu door de ontluisterende werking
van het ontmoete kind die jeugd weer voorbij in terugwaartse richting: hij is nu een
man zonder verleden, door niets meer aan zichzelf gebonden, hij is ontmenselijkt,
teruggebracht tot een onbewust stuk levende natuur. Ik meen dat in die zin de laatste
zin van het geciteerde fragment moet verstaan worden. En in de eerste woorden van
die zin ‘telkens wanneer het kind riep’ ligt voor mij ook de verklaring van het
volgende deel van het slothoofdstuk besloten. Dat deel

1

De citaten uit Willem Mertens' levensspiegel en Tobias en de dood zijn ontleend aan de
recente herdrukken in gemoderniseerde spelling in de reeks ‘Witte Olifant’ (Van Oorschot);
de citaten uit ‘Louteringen’ zijn genomen uit Doolhof der zinnen; terwille van de uniformiteit
heb ik hier de spelling aangepast aan die van de andere.

Merlyn. Jaargang 3

430
begint als volgt: ‘Sinds deze gelukkige ontmoeting werd Eduard dikwijls in gezelschap
van kinderen gezien’. Door zijn werkgever worden zijn voortdurende contacten met
kinderen in de bekende zin uitgelegd: het leidt tot zijn verlof, hetgeen Verkoren
helemaal vrij maakt. Toch kan men zeggen dat Verkoren kinderen misbruikt: hij
zoekt hun gezelschap niet omwille van henzelf, maar elk kind ontluistert opnieuw
voor hem de jeugdverbeelding die hem tot nu gekweld heeft en vrij leven onmogelijk
gemaakt heeft. Elke ontmoeting met een kind moet als gevolg hebben wat ook
resulteerde uit de eerste ontmoeting met het afstotend lelijke joodse kind: bevrijding
van het waanbeeld van zijn eigen kindzijn. Elk kind opnieuw is een bevrijding van
het eigen kind-zijn en de mogelijkheid tot terugkeer naar het onproblematische
stadium daarvoor: een ongebonden levend wezen te zijn.
Te zeggen, zoals dat gedaan is, dat Louteringen op veel punten een reprise geeft
van Willem Mertens' levensspiegel lijkt mij niet verantwoord. Er komen
ontegenzeggelijk gelijke feitelijkheden in de romans voor maar die liggen binnen
een totaal ander geheel en zijn daardoor slechts in feite maar niet in functie gelijk.
Staat Mertens voor de onmogelijk blijkende verbinding van gespletenheden binnen
zich en gespletenheid tussen hem en de wereld buiten hem, splitsingen waarvan hij
zich telkens bewust wordt, hetgeen de roman van bladzijde tot bladzijde zo boeiend
en het toegepaste stijlprocédé zo functioneel maakt, Verkoren is ‘au recherche du
temps perdu’, welke verloren tijd hij tenslotte als een waanbeeld onderkent en die,
in de eerste ontmoeting met het kind, geontidealiseerd wordt. Zijn loutering is een
ontgroeien aan de misgroeiingen uit vertroebelingen van de jeugd ontstaan; de totale
zuivering is dan evenwel nog niet bereikt: er is nog - eindpunt van het louteringsproces
- de harmonie van de jeugd vóór de eerste vertroebeling, de laatste brok - geïdealiseerd
mens-zijn. Een laatste loutering brengt hem in terugwaartse richting ook daar voorbij.
Op de top van de louteringsberg ligt niet het gedroomde jeugd-paradijs, maar het
bijna-niets. Willem Mertens' levensspiegel is de roman van vervreemding, Louteringen
die van ontlediging.
Tussen Louteringen en Van Oudshoorns derde roman, Tobias en de dood ligt tien
jaar. Laat Louteringen ten opzichte van Willem Mertens' tevensspiegel al een toename
van objectivering zien, in Tobias en de dood is de objectivering compleet. De auteur
van de twee voorgaande romans is in zijn wijze van schrijven nauwelijks meer te
herkenen; her-
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kenningspunt is zijn moraliserende trek, die hier zo scherp is, dat ze in de opzet van
de hele roman zichtbaar is: ontbraken in Willem Mertens' levensspiegel en Louteringen
programmatisch aandoende onderdelen niet: Tobias en de dood is als roman de
afwikkeling van een programma; de hoofdfiguur wordt nu niet slechts af en toe van
buiten af benaderd en becommentarieerd, hij is nu zo van de buitenkant gezien dat
hij demonstratiemateriaal geworden is. Veel meer dan de in de voorgaande roman
staat de auteur hier met een bepaalde, vaak duidelijk uitgesproken visie tegenover
zijn figuur en diens leven en bovendien: hij tracht die visie aan de lezer op te dringen.
Want - en dit lijkt mij een opvallend kenmerk van Tobias en de dood - de roman is
duidelijk op de lezer geschreven; hij dient mèt de schrijver medetoeschouwer te
worden bij de demonstratie. De roman heeft als ondertitel ‘Een karakteristiek’,
hetgeen men aan elke romantitel zou kunnen toevoegen, mits men dan het unieke
van de gekarakteriseerde figuur in het oog houdt. Ik zie de ondertitel bij Tobias en
de dood als ‘Een karakteristiek van een type’; het verhaal is niet dat over een gebeuren
van een toevallige mens, het is de geschiedenis van een mens wiens levensgebeuren
als exemplarisch voor een type gezien kan worden, een type dat, gezien sommige
beschrijvingen in de roman, zeker Van Oudshoorns sympathie niet heeft. Wordt het
leven van een romanfiguur als exemplarisch voorgesteld, dan kan een leer achter de
roman niet ontbreken. Ik meen, dat die er in Tobias en de dood ook is en wel deze:
de vrouw als verleiding is sterker dan de dood. Aan de dood weet Tobias Termaete
zich niet verloren te geven, in het tweede deel van de roman verliest hij zich aan de
vrouw. Het vervreemdingsproces, van de dreigende dood het gevolg, weet hij te
staken, daarmee de dood overwinnend; voor of beter gezegd ter wille van de vrouw
vervreemdt hij geheel van de man die hij na zijn herleving geworden is.
De hoofdstukken uit Louteringen zijn titelloos; die van Willem Mertens'
levensspiegel hebben korte titels, de merkpunten van zijn levensgang aanduidend.
Ze systematiseren zijn levengeschiedenis; ze zijn ook van die aard dat de lezer ze
achteraf zelf - als conclusie uit het gelezene had kunnen aanbrengen. Tobias en de
dood bestaat uit eenentwintig hoofdstukken en een ‘Naschrift’. Op één na hebben
alle hoofdstukken uitvoerige titels die een beknopte weergave zijn van hetgeen in
het betreffende hoofdstuk zal gaan plaats hebben. Zo staat boven het eerste hoofdstuk:
‘Een briefje verdonkeremaand. Tobias ontdekt het en komt er door op sombere
gedachten.’ Een dergelijke betiteling suggereert heel
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sterk de macht van de auteur over hetgeen hij vertelt: hij weet wat er komen gaat;
zijn figuur en diens leven zijn hem bekend. In alle hoofdstukken met dergelijke titels
keert de naam ‘Tobias’ terug, hetgeen hem, mede al door de aard van de titels zelf,
geleidelijk ook tot een bezit van de lezers zelf maakt: Tobias wordt gemeenschappelijk
eigendom van lezer en schrijver, hij wordt ‘onze held’, over wie we steeds meer
horen van de verteller, die blijkens zijn aankondigingen alles al weet. Het procédé
van dergelijke titels wordt doorgaans toegepast in boeken met een fantastisch gebeuren
waarvan het werkelijkheidsgehalte gesuggereerd moet worden, bij romans met een
vertellend of een lerend karakter, in elk geval bij proza waarbij een band gelegd moet
worden tussen schrijver (verteller) en lezer. Er is aan de titels in deze roman van Van
Oudshoorn nog iets op te merken, - en de eerste, geciteerde, bewijst het al: zij hebben
een luchtig karakter, hetgeen er al op wijst, in welke verhouding de auteur tot zijn
stof staat en in welke verhouding hij de lezer tot die stof wil hebben.
De roman zet op traditionele manier in: ‘Tobias Termaete had de juffrouw
weggezonden. Haar eentonig gepraat had hem tot verzet geprikkeld. Zichtbaar
gekrenkt had zij de kamer verlaten. Thans speet het hem, haar niet te hebben laten
uitspreken.’ De wijziging die zich in tien jaar in Van Oudshoorns stijl ontwikkeld
heeft, laat zich hier al aflezen. In deze vertellende, epische trant is de eerste anderhalve
bladzijde van de roman geschreven. In het midden van de tweede pagina gaat de
auteur over tot een beschrijving van zijn figuur: ‘Tobias’ leeftijd viel moeilijk te
schatten. Hij kon vijftig, hij kon evengoed veertig zijn. Van terzijde gezien verleende
hem zijn scherpbesneden haviksneusprofiel een schijn van ongenaakbare
hooghartigheid. Weer uit zijn gedachteloosheid gewekt, en achter zich in de kamer
loerend, terwijl hij daarbij zelfgenoegzaam zijn lange zwarte snorren beurtelings
streelde, was zijn uiterlijk - om er maar niet meer van te zeggen - beslist ongunstig
te noemen.’ In deze typologie herkent men elementen uit de twee vorige romans,
waarin de auteur ook niet schroomde in een duidelijk van hem afkomstige visie een
niet gunstig beeld van zijn figuur voor de lezer op te roepen. Een geheel nieuw
element evenwel en een voor Tobias en de dood karakteristiek, meen ik, is de zin
tussen streepjes. Die inmengende zin is een duidelijk gerichte: en wel tot de lezer.
De band in de titel van het hoofdstuk al gelegd, wordt hier versterkt. Er staan in de
roman meer gelijksoortige opmerkingen, waarin de verteller hoorbaar is en zich richt
tot een publiek. Enkele voorbeelden. In het derde hoofdstuk staat de
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volgende passage: ‘Weer drong zich de eigenaardige gewaarwording aan hem op,
dat er iets met hem gebeurde, tegen zijn wil. Ja, het begon er onafwijsbaar op te
lijken, dat men Tobias met geweld tot afzondering en inkeer wilde brengen.’ De
verteller die rekening houdt met zijn gehoor, wordt zichtbaar in wendingen als ‘Hier
dient echter vermeld te worden...’. Een m.i. zeer frappant specimen van de stijlfiguur
staat aan het begin van het twaalfde hoofdstuk: ‘Nu zou men zich hier wel af kunnen
vragen, of iemand, wie het gelukt is, zijn eigen boevenstreken te vergeten - in plaats
van een nieuw en onbesmet leven te beginnen - juist daardoor pas de ware ploert
geworden is, waartoe hij van huisuit voorbestemd was.’ Behalve om de
deterministische visie op Tobias' leven, blijkend uit de laatste woorden, is het citaat
ook van belang om het woordje ‘ploert’. Bleek uit typeringen in Willem Mertens' en
in Louteringen Van Oudshoorns afkeer op sommige punten, van zijn hoofdfiguur,
in Tobias en de dood blijkt vaak een regelrechte haat, die de lezer geacht wordt te
delen. Tobias komt niet uit de roman te voorschijn als een egoïstische ploert conclusie die de lezer aan het einde van de roman zou kunnen trekken, - hij wordt
als zodanig, ook als opportunist en huichelaar aan de lezer opgedrongen, en zijn
levensverhaal is het bewijs van die gehekelde eigenschappen. En dat verhaal wordt
op een luchtige manier verteld; men komt niet onder de vaststelling uit - de titels van
de hoofdstukken zijn hier als bewijsmateriaal al voldoende - dat de auteur niet zonder
sardonisch plezier tegen de levensloop van zijn sujet aankijkt. En alweer: de lezer
wordt geamuseerde mede-toeschouwer gemaakt. Dit laatste klinkt te apodictisch.
Door de hele opzet is de roman bij voorbaat beperkt in zijn effecten op de lezer. Wie
de geestes-instelling van de auteur deelt, het type van deze karakteristiek herkent en
de afkeer van het type deelt, is de ideale lezer. Wie dit alles mist, zal niet geamuseerd
worden. Ik kan Tobias en de dood moeilijk anders zien dan als een roman voor
partijgenoten van de auteur; de opzet is er naar, de lezer als partijgenoot te winnen.
Kan men uit bepaalde min of meer programmatische passages in Willem Mertens'
levensspiegel en Louteringen een veroordeling van bijvoorbeeld bepaalde tekorten
in de opvoeding van het kind aflezen, zij doen geen beroep op de lezer, verhevigen
hoogstens het exemplarisch karakter van de hoofdfiguur en de moralistische strekking
van sommige delen van de roman. Zonder instemming met de in Tobias en de dood
uitgesproken veroordelingen, mist de roman zijn uitwerking op de lezer. De moralist
die in de vorige romans in de schaduw van de romancier bleef, gaat nu aan de
romancier
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vooraf. Veel meer dan Willem Mertens verdient Tobias en de dood de betiteling
‘levensspiegel’, levensspiegel die bovendien de eigenschappen van de lachspiegel
niet mist.
Dit alles klinkt wellicht wat overtrokken; het zou een veroordeling van Tobias en
de dood als roman kunnen betekenen. Het is echter zo - maar daarmee kom ik op
een nauwelijks bewijsbaar punt - dat ondanks toon en tendens, ondanks het
aanwijsbare regisseurschap van de verteller, Tobias geen marionet is en ook niet het
hinderlijke van het ‘type’ krijgt: zijn uit talrijke details opgebouwde levengeschiedenis
maakt een zeer levende indruk; aan Tobias' leven moge iets gedemonstreerd worden,
louter demonstratiemateriaal is de roman niet.
Ik zou het ‘dood’ uit de titel van de roman willen interpreteren als ‘dubbele dood’
en dat op grond van het verloop van het verhaal: de roman geeft twee
afstervingsprocessen te zien; in het eerste wordt Tobias de overwinnaar, in het tweede
de verliezer. In het eerste deel van de roman sterft Tobias af aan zijn vroeger leven
- met alles en allen rekent hij af, alles stoot hij uit zijn leven (even knap gevonden
als de kelderpassages in Louteringen - treffend beeld voor Verkorens totale
vereenzaming - is het hoofdstuk waarin Tobias zijn kamer ‘ontmantelt’ en tussen
zijn ingekiste omgeving blijft leven, - de hem omringende wereld is al opgeheven).
Dat vrijwillige afstervingsproces doet hem de dood overwinnen; er is niets meer te
verliezen als alles tot niets is teruggebracht. Vanuit dat nulpunt - einde van het eerste
deel van de roman - begint hij zijn tweede leven door de verloving met een vrouw
die van gelijksoortelijk gewicht blijkt als hij zelf. In de nieuwe verbintenis groeit hij
naar de gestalte van de Tobias vóór het eerste afstervingsproces. De groei is nog
maar nauwelijks voltooid, of het tweede afstervingsproces begint: door de macht van
de vrouw vervreemdt hij steeds meer van de man die hij geweest is: de zelfstandige,
zelf beslissende. Die vrij stond tegenover de dood, is nu slaaf. Tobias' huwelijk is
zijn tweede dood. De parallelle opbouw van de roman is opvallend en daardoor
komen dood en vrouw op voor de vrouw weinig vleiende wijze als gelijken naast
elkaar te staan. Het zal de geamuseerde lezer zeker een grimmig plezier bezorgen,
zoals het dat zonder twijfel ook de auteur gedaan zal hebben: Tobias, de opportunist,
die zich met de dood kon verzoenen toen dat opportuun was, wordt nu slachtoffer
van zijn opportunisme: zijn berekende huwelijk dat een misrekening moet worden
en naar in de laatste regels van het ‘Naschrift’ ook voorzichtig gesuggereerd wordt,
al een misrekening aan het worden is. En dat geheel is niet zonder spottend
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plezier verteld: de hele opzet van de roman geeft aan de ondergang van Tobias
Termaete het karakter van een triomf: het unhappy end was onvermijdelijk voor
deze, ‘onze’ ploert, weggelegd; het einde is de beloning voor de volgehouden
antipathie; het boek is de geschiedenis van een verheugend verval.
In het gebruik van de ongewone voornaam Tobias, die ongewoner wordt er ook
opzettelijker lijkt door de ermee allittererende achternaam Termaete, kan ik niet,
zoals in Willem Mertens en Eduard Verkoren, een zin ontdekken. Met geen enkel
gegeven uit het bijbelse verhaal over Tobias is iets te beginnen. Er is ook niet, zoals
bij Willem Mertens' levensspiegel, een boektitel te vinden die beïnvloeding op de
titel Tobias en de dood verraadt. Een ogenblik heb ik gedacht aan Die
Lebens-geschichte Tobias Knauts van Johann Karl Wezel, tijdgenoot van Goethe.
De roman en het hele werk van Wezel werd herontdekt en opnieuw kritisch uitgegeven
in de eerste twee decennia van deze eeuw. Wat ik over de inhoud van de roman te
weten heb kunnen komen - het boek zelf heb ik niet in handen kunnen krijgen - sluit
elke overeenkomst met Van Oudshoorns laatste roman uit.
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Vestdijks Mnemosyne in de bergen
R.A. Cornets de Groot
II
Wie Mnemosyne wil lezen, moet afstand doen van zijn zin voor realiteit. Realisme
heeft in dit gedicht een uitsluitend dienende funktie. Mnemosyne is vóor alles
mythologie, spel, sprookje, droom. En al wat ons, van het standpunt van de realiteit
als onmogelijk voorkomt, moeten we kunnen zien van een tegengesteld standpunt,
van de droom zelf uit. In ‘De droom als symbool’ (Essays in duodecimo) schrijft
Vestdijk:
‘Wie een droom wil verstaan, als droom, - en niet als ontzield psychisch
mechanisme (zoals Freud) - moet beginnen met hem intact te laten, en steeds blijven
uitgaan van de veronderstelling, dat de voorstellingen “iets” met de emoties te maken
hebben, dat er een direct symbolisch verband tussen hen bestaat en dat het associëren
tot men een aanvaardbare “droomgedachte” gevonden heeft ons in vele gevallen
alleen maar van de emoties afvoert, en daarmee van de droom zelf.
Ik wil dit met een voorbeeld toelichten. In onaangename omstandigheden verkerend,
die veel van mijn wilskracht vergden, droomde ik het volgende. Ik bevond mij vlak
onder een berg of hoge rots. Deze rots, die schuin omhoog stak, langwerpig van vorm
en puntig toelopend, hield mij onder zich gevangen. Roerloos keek ik naar boven,
naar de stenen kolos, die mij dreigde te verpletteren, en verder gebeurde er niets. Dat
deze droom na het ontwaken zulk een diepe indruk achterliet, wat toe te schrijven
aan de emotie, waarmee hij gepaard ging, en die zich niet zo maar uit de
voorstellingsinhoud liet afleiden. Een buitenstaander zou hier angst verwachten,
worgende angst, - een nachtmerrie! Maar van angst was geen sprake: veeleer
verkeerde ik in een stemming van tragische vervoering, onderdrukte kracht,
avontuurlijke moed, smartelijke trots. Het is duidelijk, - althans mij persoonlijk is
het duidelijk, - dat het wezenlijke van deze droom in de bedoelde emotie gelegen
was en
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dat een analyse, die gelijk wil staan met een poging tot begrijpen, bij deze emotie
moet aanknopen.’ De psychanaliticus die op deze droom wordt losgelaten, is te snel
tevreden, naar Vestdijks overtuiging. Op diens vraag, waar de berg Vestdijk aan doet
denken, antwoordt deze: ‘Wel, aan de meest uiteenlopende zaken, en ik moet ze
allemaal vertellen, en de analyticus luistert toe. In de eerste plaats staat de berg voor
mijn gevoel in verband met vroegere dromen over bergen, bergtoppen, of het
hooggebergte. Ik ben namelijk een enthousiast alpinist, en wellicht omdat ik de kans
niet meer krijg deze sportieve neiging bot te vieren, droom ik de laatste jaren vaak
van een onbereikbaar berglandschap, dat bv. plotseling in het polderland tussen de
wolken oprijst, en waarheen ik de weg niet vinden kan.
De analyticus noteert dit. Tweede inval: de berg, waarvan ik droomde was
gesitueerd in een badplaats, zo men wil een als monsterachtig verlengstuk van de
duinen; dezelfde badplaats waar ik mij in enigszins penibele omstandigheden bevond,
toen ik de droom droomde. Ook dit wordt genoteerd, alsmede de volgende associatie:
Prometheus aan de rots. Waaraan Prometheus mij doet denken? Aan de Titanen, de
strijd tussen Zeus en Chronos, de ontmanning van Uranus door Chronos, kortom, de
bekende Griekse oermythe. Dit nu tekent de analyticus niet op, want hij is al waar
hij wezen moet...’
Maar, merkt Vestdijk op, ‘liet de analyticus mij mijn gang gaan, dan zou ik vanuit
deze stemming mijn droomsymbool trachten te duiden, en aan invallen ontbrak het
mij daarbij ook allerminst. Ik denk aan het tragische levensgevoel, de “amor fati”
van Nietzsche, aan het onwrikbaar noodlot, dat men, gebonden en onmachtig, maar
toch heroïsch, als Prometheus aan zijn rots, onder de ogen ziet; ik denk aan een
“pensée” van Pascal: “Quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble
que celui qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui;
l'univers n'en sait rien.” Zo werd mijn berg tot symbool van het heelal, dat mij
verplettert maar waartegenover ik mijn waardigheid handhaaf als mens.’
Mnemosyne in de bergen is Vestdijks meditatieve omgang met zijn intact gelaten
droom, dit ‘integraal en onsplitsbaar phenomeen, dat alleen door de intuïtie, de zuivere
aanschouwing in phaenomenologische zin, kan worden benaderd’. We weten nu in
ieder geval, ook al weten we, zoals ik, niets van fenomenologie af, - dat wij dit
gedicht, dat we best een soort van dagdroom kunnen noemen, als droom moeten
bekijken, als
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een werkelijkheid van zijn werkelijkheidskarakter ontdaan, tot poëzie getransformeerd,
met behulp van astrologie, mythologie, alchymie, vrijmetselarij, boeddhisme en de
hemel weet, welke heilbrengende stelsels meer.
Als een alchymist is Vestdijk te werk gegaan. Zijn student is de prima materia,
die tot de steen der wijzen worden moet. En als de dichter aan het eind van het gedicht,
zijn Grote Werk, de student dank zegt voor bewezen diensten en een karakteristiek
geeft van zijn gedicht, dan doet hij dat in beelden, die ons het hermetisch vat doen
zien, waarin het chemisch brouwsel staat te dampen:
‘De zilveren mist die gij voor mij vergaarde
Werend omsloten door mijn verskristal...’

Dit werend verskristal te behouden, ook als het ons om de mist te doen moest zijn,
dat is de moeilijkheid, waarvoor een lezer zich geplaatst ziet.
Een astrologische indeling van het gedicht in groepen van twee, vijf en twee zangen,
was mogelijk, hebben we gezien. Diezelfde indeling blijkt ook bruikbaar, wanneer
we het gedicht beschouwen als droom, of als het verhaal van een droom. Vlak voor
het inslapen verlaat de dromer de werkelijkheid voor de fantasie. Hij schept zich,
zonder zich te laten remmen, een verrukkelijk dromenland, waarin iedere wens te
vervullen schijnt, de oorlog en de hongerwinter (in de laatste maand waarvan het
gedicht begonnen werd), ten spijt. Ook in de tweede zang bouwt de dromer nog voort
aan zijn droom, het landschap, maar daar is de verwisseling dichter-student al
voltrokken en zweeft de dichter reeds - als student - tussen waken en slapen in. Pas
in de derde zang wordt het landschap ‘vanzelf’ tot werkelijkheid, door de
scheppingskracht van Mercurius, zoals men zich herinnert, en krijgt het zijn
uitdagende om respons vragende karakter.
De droom is hier al volop heer en meester, en dat blijft hij ook tot en met de
zevende zang, al is er in de vijfde zang de afsplitsing van de schrijver van de student.
Het is mogelijk, dat de dromer hier even wakker schrikt, onder de indruk van de
gruwelijke gebeurtenis, maar even goed is denkbaar, dat de dromer zelf in zijn droom
verschijnt. De werkelijke voltooiing van het landschap, vindt plaats in de zevende
zang, als na de saturnalia de dromer de zeven toppen stralen ziet in het gouden
morgenlicht. In de laatste groep, de achtste en de negende zang, wordt het land-
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schap weer afgebroken. De student valt te pletter in het ravijn (abrupt einde van de
droom, bv. door een val uit bed, of door het aflopen van de wekker). Maar hij blijft
na dit onbehagelijk ontwaken nasoezen, de droom verder uitspinnend naar een minder
verontrustende afloop. Het gebergte is verdwenen. Een barst in de ruit is al wat er
als silhouet van gebleven is, de koortsgrafiek van dit leven, een beeld van de gulden
middenweg.
De droom, zegt de ingewijde, heeft twee zijden. Van een daarvan, ‘de manifeste
droominhoud’, gaven wij in het vorige een beeld, - soms met behulp van Boeddha
en, langs slinkse wegen, Hermes Trismegistos, de Aartsveranderaar, naar Mulisch'
woord. Misschien lukt het ook om van de latente droomgedachten iets te weten te
komen, wanneer we uitgaan van de gedachte, dat elke droom een mythe van de
enkeling is. In de droom immers, verlaat men het controlerend verstand, men levert
zich over aan de machten van het onbewuste, men is kind, primitief, men doet een
stap terug; men verklaart de natuur en men filosofeert in termen van de mythologie.
Men is zichzelf niet meer: ‘iets in ons droomt’, meent Vestdijk in ‘Kunst en droom’
(Essays in duodecimo). Niet wij zijn de bezitters van die droom, maar die nachtelijke
dwerg in ons, - en, houden wij ons met dromen bezig, dan moeten we dat zo doen,
alsof we ons er niet mee bezig houden. We laten de kobold met rust (een Duits woord
voor kobold èn voor nachtmerrie is, tussen twee haakjes ‘Alp’-w.-), dwz. we laten
hem zijn gang gaan, zoals ook de student niet storend optrad, toen het, in de tweede
zang, ‘stamelde in hem’.
In Mnemosyne in de bergen mogen we dus de mythe zelf in actie verwachten. De
moeilijkheid is alleen, bij een aanwezigheid van ten minste negentien mythologische
figuren, Mnemosyne zelf meegerekend, uit te zoeken, wèlke mythe de grondslag
vormt van deze droom. Bewandelen we echter de meest voor de hand liggende weg!
Waarom heeft Vestdijk dit gebergte in de polder uit de sneeuw getrokken? Om zijn
student de gelegenheid te geven zich aan ‘hoog're liefde te wagen’. En hogere liefde
veronderstelt nu eenmaal een klauterpartij, een stijgen en vallen, een worsteling,
slingerbeweging. Het is de weg van het midden naar degeen uit wie alles is en tot
wie alles keert, tot de moeder mag men zeggen, tot moeder aarde. Want is dit gebergte
geen vrouwenlijf, volgens Mercurius, en zou het dan geen moederlichaam kunnen
zijn, vraagt de psychanalyticus die wij te hooi en te gras, en tegen onze zin, wel eens
moeten zijn? Hij stort zich dan toch maar met een zekere wellust in die ‘spleet’
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die de duivel hem toont, en wordt hij niet in het vruchtwater, de zee, tot nieuw leven
gewekt, de student (‘Geen die zo () verlangde als híj naar dit tot 't leven sterven’)?
Het kan bijna niet anders: zijn incestueuze wensvervullingsdroom stempelt hem tot
een Oedipus, en de conflicten van die held zijn de zijne. Als dat zo is, dan is het de
Oedipusmythe, die structuur geeft aan dit epische gedicht.
Een onderzoek in die richting, brengt ons tot het volgende inzicht: In de eerste zang
heeft het uithangbord met de merkwaardige naam de nieuwsgierigheid van de student
gaande gemaakt, maar
‘Vraagt hij de zin der duist're woorden aan de waard
Of 't meisje dat met zijn verzorging zich belastte,
Daar bij de tegelkachel, 't hoekje voor de gasten,
De stoelen donker onder langs het crucifix geschaard,
Dan is het dorpse onkunde en wijdlopigheid,
Of goed'ge aansporing om fikser toe te tasten,
Dat hem tot strenger vorsen alle lust afsnijdt.’

De trip naar het paradijs vindt hier de eerste moeilijkheid. Als een moeder verzorgt
het meisje de jongen, als een vader geeft de waard hem goede raad. Maar geen van
beiden helpen hem werkelijk vooruit: hij wordt met praatjes afgescheept. En reeds
verhovaardigt hij zich boven dit ouderpaar: als een die het beter weet. In de laatste
zang laat Vestdijk zijn student nog éenmaal het dorp zien, ‘waar onze reis begonnen/
En toen reeds tot dit eind voltrokken was’: de bijl lag bij de wortel van de boom. In
de trots van de student lag het mechaniek dat de ouders uiteen dreef en de vader
(Mars) de dood deed vinden, - dat de moeder maakte tot deze monsterachtige uitbouw
van de duinen enerzijds, anderzijds tot de meest geliefde, de meest geïdealiseerde
vrouw (Luna, Venus).
Zoals de planeten afsplitsingen zijn van de zon, zo zijn ook de goden afsplitsingen
van de waard, de godinnen die van het meisje en het conflict van deze Oedipus met
zijn ouders is zijn conflict met deze hemelingen. En omdat dit conflict in het
onbewuste leeft, worden we ook in de tweede zang al naar de Tartaros gevoerd, waar
de onderdrukte driften gevangen worden gehouden: Titanen, gnomen en elven,
vechtend voor hun verlossing uit dat onderaardse gebied. Hoe wezenloos echter zijn
deze fabelfiguren, vergeleken bij het naakte bestaan, bij de berg, die
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moederfiguur, die de student komt melden:
Ik ben die 'k ben, en al uw blonde helden
Zullen als stuifsel langs mijn flank vergaan.

En het is een voorspelling, die in de droom meteen verwerkelijkt wordt, want direct
na deze woorden verschijnt aan de student het visioen van iemand, met een aangezicht
als het zijne, bebloed en bleek en angstig, en zwevend langs de bergwanden: niets
anders dan de symbolische uitbeelding van het bloedschennig verlangen van de zoon
naar eenwording met de moeder, en eerste zingeving aan het imponerend uithangbord.
Overigens wéet de student zelf niets van zijn verlangen. Maar iets in hem weet
het. En het is toevallig dit iets, dat hem voortdrijft op de weg omhoog.
In de derde zang, waarmee het middendeel (de groep van vijf zangen) van het verhaal
begint, begint de eigenlijke droom en het is daarom niet meer dan natuurlijk, dat in
deze zang de student in het bezit wordt gesteld van zijn bewustzijn, het scheppende
beginsel, gepersonifieerd in Mercurius, die tevens een afsplitsing is van de zon, een
vaderbeeld, dus. De student schept hier zijn wereld, of liever, Mercurius schept die,
met een woord, een enkele oogopslag. Hij is zijn goeroe, zijn vader, die alles weet
en kan en wil. En alleen de lezer weet, dat de student zelf zijn Mercurius te voorschijn
riep, zijn eigen vader schiep, en door middel van hem zijn eigen wereld. De student
bewondert inmiddels zijn gezel om diens geest, zijn vaardigheid in alles, zijn liefde
voor de natuur, en hij láat zich leren, opvoeden. Zijn bewustheid neemt dan ook toe,
maar eerst wanneer Mercurius als een vlegel de seksualiteit ter sprake brengt, blijkt
de student pas werkelijk grootgebracht, en wel tot die kritische zin, die hem Mercurius
doet doorzien als een schijn-heilige.
Het seksuele fenomeen wordt door de student nl. als iets onnatuurlijks beschouwd.
Vestdijk wijdt aan deze zienswijze enkele uiterst belangwekkende bladzijden in zijn
De toekomst der religie. Seksualiteit kan nooit als geheel ‘natuurlijk’ worden
aanvaard, zegt hij daar, omdat alleen een zich op alles richtende en derhalve een
totaliteit vertegenwoordigende erotiek ons als ‘natuurlijk’ voorkomt. Voor ons
verschijnt de liefde onder twee aspecten, ‘die elkaar meedogenloos bestrijden en die
niet beide tegelijk “natuurlijk” kunnen zijn’. Het gaat dus om eros of sex, maar zoals
Mercurius spreekt, zo spreekt een goeroe niet, weet de student en al zou
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hij de teleurstelling kunnen verkroppen, en van harte wensen bevriend te blijven met
deze god, en góed bevriend, dan nog is er iets in hem, dat weet, dat hier het punt is,
waar de hefboom geplaatst moet worden, om de god van zijn voetstuk te lichten.
Bovendien: de scheiding van Venus en Mercurius, die elkaar nog niet eens hebben
ontmoet, is nu al te voorzien...
Met deze gedachten in ons achterhoofd zullen we de vierde zang moeten lezen,
de zang, waarin de student zich zijn moeder schept en het ‘ideale’ huwelijk, dat zich
in hèm voltooit, hem makend tot een hermafrodiet, tot, zegt Vestdijk, het begrip
hermafrodiet definiërend, ‘het vleesgeworden protest tegen de verminking van de
Eros ten behoeve van de geslachtelijke voortplanting.’ (De toekomst der religie.) Hij
is de zoon die zich boven de ouders verheft, de indringer die hem scheidt, de god die
zijn ouders doodt, om zelf te kunnen leven. Mars valt ten offer aan die drang tot
leven, en we zien hoe zijn scheppingskracht overvloeit in de zoon, - hoe nieuw leven
oprijst uit de dood...
Het heeft weinig zin, nog dieper in te gaan op de overige, thans doorzichtig
geworden zangen van dit gedicht. Kort samenvattend kan men zeggen dat de student
in de zesde zang afrekent met de mogelijkheden die de metafysische en de sociale
projectie hem kunnen bieden en zich bepaalt tot de weg van het
mystisch-introspectieve type: de gulden middenweg; dat in de zevende zang de
student de wereld herschept, en dat hij in de achtste zang in deze, zijn wereld, zijn
wereld de wet stelt en er de boze bestrijdt. En dat hij tenslotte in de negende zang
de gelukzaligheid verwerft, die hij zich door strijd, vernedering en loutering zelf
geschapen heeft.
Tot zover de Oedipus-mythe. Wat opvalt is uiteraard, dat een verhaal met een
gruwelijke inhoud, zich gebruiken laat als geraamte voor een episch gedicht, dat in
de gelukzaligheid uitmondt. Vestdijk vestigt er echter zelf de aandacht op, in De
toekomst der religie, dat men de door Freud ontdekte complexen geenszins altijd
met ordinaire, incestueuze wensen in verband hoeft te brengen. Jung heeft aangetoond,
zegt Vestdijk, dat men die complexen symbolisch duiden kan als aanwijzingen van
een algemene ontwikkelingsgang, die zich bij ieder mens herhaalt, en de psychanalyse
draagt bij Jung ‘alle kenmerken van een bruikbare voorbereiding tot de mystiek’.
Deze ontwikkelingsgang schijnt zo algemeen te zijn, dat men er het beeld van wat
Vestdijk de eeuwige mens noemt, naar ontwerpen kan, - een beeld, waar o.m. Krishna
en Christus aan zouden beantwoorden. Een ander model
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van de eeuwige mens is onze student, misschien, en zijn weg is wellicht een mystieke:
de namen van Boeddha en Hermes Trismegistos komen toch niet op grond van niets
in dit opstel terecht?
Een kort, niet al te diepzinnig, niet al te oppervlakkig woord over Hermes de
driemaal grote en diens alchymie mag hier bepaald niet ontbreken. Hermes is de
Aartsveranderaar en zijn kunst bestaat eruit, de zeven metalen (lood, tin, ijzer, goud,
koper, kwik en zilver, ook wel aangeduid met de namen der planeten: Saturnus,
Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius en Maan) in goud - in bovenaards goud - te
veranderen. De adepten van Hermes Trismegistos gingen daarbij uit van de oerstof,
de prima materia, die bestond uit een mengsel van ‘zwavel’ en ‘kwik’ met welke
namen nog niet de gelijknamige stoffen bedoeld hoeven te zijn: de alchymisten gaven
een veelheid van namen aan een enkele stof of een enkel begrip, zowel ons en de
Inquisitie als zichzelf op een dwaalspoor brengend daardoor. Kwik en zwavel duiden
eerder dan de met die namen genoemde stoffen, twee verschillende principes aan:
het mannelijke en het vrouwelijke, en, omdat de redenering door analogie toen zoveel
meer betekende dan de strikte logica, ook het actieve en passieve, het warme en
koude, het vaste en het vluchtige. Zwavel en kwik werden altijd door een vrouw en
een man voorgesteld. Waren beide opgesloten in een graf, dan stelde dat de vereniging
voor van zwavel en kwik in een hermetisch gesloten vat. Met de voorstelling van
een hermafrodiet (de hermafrodiet die wij al hebben ontmoet) werd de verbinding
van beide beginselen bedoeld. Behalve met zulke voorstellingen werkten de
alchymisten veel met symbolen, o.m. met die welke in de astrologie gebruikelijk
zijn. Zij onderscheidden voorts twee Werken: het Kleine Werk, namelijk de bereiding
van de witte steen, die in staat was de metalen in zilver om te zetten, en het Grote
Werk, die de rode steen leverde voor de omzetting in goud. Tijdens het chemisch
proces, waarbij de prima materia aan verhitting werd blootgesteld, traden verschillende
verkleuringen van het proefbrouwsel op. Zwart het allereerst, waarbij, symbolisch
gesproken, man en vrouw stierven, later wit (de witte steen) en na sterker verhitting
een veelkleurigheid, pauwenstaart genoemd, waarna, als men geen pech had, de
substantie rood werd en het einddoel was bereikt.
De ware adept wist uiteraard, dat het in de alchymie niet om het goud als zodanig
ging (‘Aurum nostrum non est aurum vulgi’, citeert Mulisch in zijn Voer voor
psychologen van een alchymist), zoals hij wist, dat niet alleen de prima materia in
de kolf tot de steen der wijzen worden moest,
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maar dat ook de hem ingeschapen prima materia, gelijke tred houdend met het
chemisch proces daar, zwart moest worden en wit en rood; dat zijn ziel gelouterd
moest worden om in zijn vereniging met God in goud te worden omgezet. Voor de
mystici onder de alchymisten was de prima materia niet alleen lood (oorspronkelijk
werd dit, - later, na ontdekking, kwik - als prima materia beschouwd) of enig ander
metaal, het was de mens zelf, die zich had te onderwerpen aan een vuurproef,
waardoor hij binnentreden kon in het rijk der doden - zoals een graankorrel verrot
in de aarde - om daarna vernieuwd daaruit te herrijzen. De alchymist was er bovendien
van overtuigd, omdat hij overtuigd was van de eenheid van het menselijk ras, dat
iedereen, ook de geringste onder de mensen (vaak gesymboliseerd door Saturnus =
lood) de kans had de steen te verwezenlijken. Noodzakelijk daartoe was slechts dat
het ‘kwikzilver’, waarmee zogezegd het bruto geweten werd bedoeld, verhoogd werd
tot ‘ons kwikzilver’, het gewekte geweten, dat de adept als eindideaal voor moest
zweven, wilde hij erin slagen de nieuwe mens en de nieuwe wereld te scheppen. Had
men die eerste schrede gezet, dan kon het zuiveringswerk zich ook in de gehele mens,
in lichaam en geest voltrekken, en dat ging dan als vanzelf. Wiens geweten chemisch
gezuiverd was, liftte meteen door naar God. Symbolisch kwam het erop neer, dat de
alchymist, die zich zijn eigen wereld geschapen had, de uiterlijke wereld van haar
werkelijkheid beroofde en haar wetten verving door de zijne, waardoor zijn
werkelijkheid de enige werd en de veelheid ontmaskerd als schijn, Maya. De
verlossing is dan nabij. Het laatste doel is een opgaan in God. Maar om dat te bereiken
moest de boze eerst verslagen zijn, men moest zijn ‘dood uit en de oorsprong in’,
zoals Achterberg het zegt in een sexy gedicht. Het symbool voor deze overwinning
op de verstoktheid van het ik is, in de chemie, in de droom en in Achterbergs gedicht,
opnieuw de paring, ten teken van de extatische roes, waarin de vereniging met God
de adept brengt.
De vraag, waarom Vestdijk boven elke zang een planeet als heerser plaatst kan
nu pas worden beantwoord. Voor de volmaking van de steen, was het nodig dat de
prima materia de sferen der planeten doorliep. De stof moest zich onderwerpen aan
de hogere wil, zoals ook de ziel die herboren is en opstijgt naar het koninkrijk der
hemelen, die sferen passeren moest. ‘Wedergeboren keerde ik terug, gelouterd en
gestemd om op te stijgen tot de sterren’, zegt Dante, bij de terugkeer uit de hel.
Bij het interpreteren van Mnemosyne in de bergen als een hermetische

Merlyn. Jaargang 3

445
tekst, dient men uit te gaan van twee beginselen: het zuiveringsproces in de kolf, het
naturalistische beginsel, waarbij te bedenken valt, dat in Vestdijks gedicht de kolf
wordt voorgesteld door het hooggebergte en de prima materia daarin door de student,
- en het tweede, het psychologische beginsel, het louteringsproces in de alchymist,
voorgesteld door de student, in wiens ziel zich, parallel aan de verschijnselen in de
kolf, de verschillende veranderingen voordoen. Omdat de schrijver (Vestdijk) zich
echter nadrukkelijk met de student vereenzelvigt, kan men ook zeggen, dat het
gebergte de kolf is van de schrijver, waarbij hij dan zelf als de alchymist optreedt,
die zijn metalen (de planeten) in de kolf aan het vuur blootstelt en die in die stoffen
zijn gestalten (en zichzelf als student) projecteert, om aldus in de ziel dezelfde emoties
te kunnen ondergaan als de gepersonifieerde stof in de gepersonifieerde kolf. Het
lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar als men erop bedacht is hele fragmenten van
de tekst in deze dubbele, soms driedubbele betekenis te moeten lezen, dan gaat het
al bijna vanzelf.
Wanneer in de derde zang bijvoorbeeld de wind tekeer gaat en men leest:
‘Plots een orkaan! Een hindernis
Van lucht’...

dan is dat niet alleen een gebeurtenis in de Alpen, maar ook éen in de ziel van de
student, en, als alles goed is, ook éen in de ziel van de schijver-alchymist, en éen in
zijn kolf, het filosofisch ei, waarin de stoffen onder plotselinge verhitting beginnen
te koken, zodat de damp eraf slaat...
Ik zal, om niet vervelend te worden niet altijd op deze parallellen kunnen wijzen:
de lezer zij zelf op zijn hoede.
Alvorens aan een alchymistische interpretatie van Vestdijks gedicht te beginnen,
moet ik nog opmerken, dat de filosofische opvatting van de alchymie later (18e eeuw)
van de chemische werd losgemaakt. Vooral de vrijmetselaars schijnen zich in dit
opzicht verdienstelijk te hebben gemaakt. ‘De vrijmetselarij schijnt niets anders te
zijn dan een moderne vorm van het oude hermetisme’, meent O. Wirth, die zelf een
vrijmetselaar was. Het schijnt inderdaad zo te zijn, dat het hermetisme een rol van
belang heeft gespeeld in de bouwhutten der middeleeuwse kathedralenbouwers. Zoals
de alchymist in zijn filosofisch ei de pre-adamische wereld in het klein zocht te
herstellen, geleid door niets anders dan de waarheid, zo bouwden de metselaars aan
hun Bouwwerk onder leiding
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van de Grote Bouwmeester van het Heelal. De alchymistische symboliek in Vestdijks
gedicht hangt dan ook nauw samen met de vrijmetselarij van Willem Pijper, aan wie
het gedicht is opgedragen.
Zoals het filosofisch ei der alchymisten overeenstemt met het wereld-ei, de kathedraal
der middeleeuwse metselaars met de wereld, zo stemt ook voor psychanalytici het
gebergte overeen met de schepping als totaliteit. Alle drie zijn het bovendien symbolen
die als moederbeeld te beschouwen zijn.
In dit bergland krijgt de student het symbool van het uithangbord mee als mandala,
een beeltenis tot meditatie en bespiegeling, de sleutel tot het Grote werk. Het is de
afbeelding die we al interpreteerden als de vereniging van de zoon (de dodelijk
getroffen man) met de moeder (het ravijn) en die we nu ook kunnen zien als de
aanwezigheid van de prima materia in de kolf. De student kijkt naar die schildering,
‘of het zijn dubbelganger is, die voor hem leest’, schrijft Vestdijk. En werkelijk blijkt
de student nu tweemaal aanwezig: als alchymist buiten de kolf, als ziener namelijk,
en als Mercurius (= kwik), als prima materia daarbinnen. Maar de betekenis van het
bord wordt hem niet meegedeeld en dat prikkelt zijn nieuwsgierigheid, zijn drang
naar kennis. Het stadium waarin de dromer zich bevindt, stemt overeen met het
stadium waarin de scheiding van het grove van het fijne in de onder verhitting (Apollo)
gebrachte prima materia zich voltrekt. Die scheiding werd symbolisch tot uitdrukking
gebracht toen het polderland werd vervangen door de ‘berg der zanggodinnen’ en
de schrijver door de student: de verwisseling van werkelijkheid en fantasie.
In de tweede zang, de maan gewijd, daalt de student af in het eigen onbewuste,
en in het onbewuste van de hele mensheid, het collectief onbewuste van Jung. Buiten
spat de watermolen diamanten uit het wegwervelend drab, - een fase die overeenkomt
met het bezinken en zwart
zwart
worden van het caput mortuum op de bodem van het filosofisch ei, ten teken van de
dood van de prima materia, een dood die ook de alchymist innerlijk moet weten te
ondergaan. Zowel de alchymie als de vrijmetselarij kennen een inwijding in drie
fasen. Wij zullen dan ook zien, dat de alchymistische tingeringen zwart-wit-rood
zich driemaal voordoen: driemaal gaat de student ‘dood’, driemaal wordt hij gewekt,
driemaal gelouterd). De zwarting van de student vindt uiteraard plaats, wanneer hij
zich vereenzelvigt met de jongeman (Mercurius) op het uithangbord. De jongeman
in de diepte: het caput mortuum op de bodem

Merlyn. Jaargang 3

447
wit
van het vat. Aldus vormt hij zelf de zwarte grond, waar de geest weer uit opstijgt in
de stralend heldere morgen van de volgende dag (de derde zang). De verwittiging
hier is echter, net zomin als de zwarting in de tweede zang, ‘totaal’: de verrijking
van de geest door Mercurius is nog maar een dun vernis. Uit het groene landschap
steekt slechts hier en daar een okeren (goud) torenspits op, hier en daar een
witbesneeuwde bergtop. Wat zich inmiddels in de kolf afspeelt kan men raden uit
sommige aanwijzingen als ‘glibberwanden’, ‘onder een gouden avondwolk’, ‘maar
hoe dat etmaal zich ook kon/ in zomerzon vervlucht'gen’, ‘een dauw die alles ziet
en voelt/ en met zichzelf de broeiing koelt’, etc. Maar dat het kwik (= Mercurius)
nog niet geworden is tot ‘ons kwikzilver’ zoals de alchymist zich waardig uitdrukt,
blijkt uit de reeds geciteerde woorden: ‘Teveel geblaak, te weinig gloed’.
rood
Niettemin tovert de soldaat Mercurius de student in het avondrood reeds enkele
paradijzen voor. Eén daarvan, en het mooiste, is het boerenlogement, waar het meisje
(Venus) aanwezig is voor het dansfeest van die avond. En daar ziet de student zich
voor de keus geplaatst zijn Eros te verengen naar de eisen van het geslacht of zijn
Eros te verruimen naar het voorbeeld van de ‘eeuwige mens’.
In deze (de vierde) zang werkt het zwavel, het vrouwelijk beginsel, op Mercurius,
het kwikzilver, in. Nadat de wederzijdse inwerking een vergevorderde staat van
zuivering heeft bewerkt, worden kwik en zwavel ook wel voorgesteld door zon en
maan ( , ), die de reeds bestaande symbolen (man, vrouw - wit, rood - koning,
koningin) komen versterken. De tegenstellingen worden op elkaar losgelaten in
Vestdijks gedicht, en Venus en Mercurius doen zich anders aan elkaar voor, dan ze
in werkelijkheid zijn. Terwijl de student dat voor zich zelf constateert, is het of hij
(van de Alpengeest? Maar dan lijken diens woorden sprekend op die van Mercurius)
de volgende strofen hoort:
Hard bij mij is zacht
Zachtheid mannenkracht.
Let op rei en spel
Waar de zoetste waan
U heeft aangedaan
Bitter als de hel.
Wordt ge zacht gekweld,
Zet u in geweld
Hard er tegen aan!
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Voelt ge uw harde macht,
Zalig dan bij nacht
Ten onder te gaan!
Zon is meer dan maan.
Maar zij beiden staan
In éen scheppingspracht
Duiz'lend vergezeld,
Als uw liefste held
Zijn gezellin wacht...

Deze amfibolische verzen kunnen in tweeërlei zin worden opgevat: in die van
Mercurius, - als een advies tot een voorbijgaande verhouding met de gezellin, - of
in die van de Alpengeest, om een vaste verbinding met haar te vormen: de
hermafrodiet, het chemisch huwelijk. De waarschuwing zich niet aan éen persoon
te verslingeren, gepropageerd in het tweede vers, wordt door Mercurius opgevat als
sex, - door de student als eis zijn liefde uit te breiden tot een zich op alles en iedereen
richtende erotiek. De derde strofe moet men, met betrekking tot de student dan
begrijpen als een aanvaarden door het ik van zijn anima, wanneer die haar
dwangkarakter verloren heeft (bij Mercurius is dat niet het geval, omdat voor hem,
met uitzondering van zijn moeder, de vrouw de poort van de hel blijft). Wij kennen
intussen de keus van de student en we weten dat hij het rood voor zich verwerkelijken
zal, waarmee de eerste inwijdingsfase wordt afgesloten en de eerste zingeving aan
het meditatiesymbool ‘Het goede geheugen’ is volbracht.
Maar de hogere liefde eist meer van de student dan alleen maar een zekere
bereidheid tot offers. Het pleit daarom voor de student, dat hij de tocht omhoog
aandurft in het gezelschap van Mars (symbool van de machtsdrift) in wie Mercurius
(symbool van de seksualiteit) veranderd is. Terloops wijs ik erop, dat
vrijmetselaarssymboliek - de bergbeklimmers, de houthakkers aan de steile wanden
- zich vermengt met alchymistische: zij zijn als condensatiedruppels aan de
binnenwand van het filosofisch ei. Het brouwsel kookt: het landschap, het weer, de
gemoedsgesteldheid in Mars en in de student geven een beeld van het chemisch
proces. En zoals de vloeistof verdampt en optrekt tot in het bovenste van de kolf, zo
ontvlucht de student het water en rent de hoogte in, zoals we al zagen, om van daar
uit, zich verheffende boven het vaderbeeld, met dat beeld af te
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rekenen, aldus de schuld op zich ladend die de prijs is ‘voor het rood en het goud’.
zwart
Chemisch beschouwd is de dood van Mars niets anders dan de dood van Mercurius,
het kwik dus, de prima materia, de student zelf welbeschouwd, hier weer in
dubbelgestalte aanwezig: binnen en buiten het vat of het ‘graf’ volgens een
veelgebruikte zegswijze onder de hermetisten. In de alchymie (en in de droom
trouwens ook) zijn zulke verdubbelingen altijd mogelijk, alsook, in tegenovergestelde
richting, hun vereenvoudigingen. Men moet aan deze verwisselbaarheid der figuren
even wennen. Op het stuk van duidelijkheid laat de alchymie nu eenmaal, en met
enige reden, het wantrouwen van de kerk zowel als de nieuwsgierigheid der novieten
in deze kunst in aanmerking genomen, veel te wensen over. Houdt men echter het
einddoel voor ogen, - de bereiding van het goud, - en houdt men vast aan de opvatting
dat alle metalen uit de ‘moeder der metalen’, de prima materia geboren moet worden,
dan wordt de dood van Mercurius ook begrijpelijk: hij is als zaad, dat in moeder
aarde vergaat, maar wortel schiet en nieuw, ander, beter leven voortbrengt. Met deze
vijfde zang is de cyclus der verkleuringen opnieuw ingezet.
In de zesde zang vermindert de creator het vuur tot matige hitte, waardoor in het
landschap de storm gaat liggen en de rust weerkeert. De gunstige omstandigheden
voor het groeien en ontkiemen van het zaad moeten worden bewerkstelligd. Vestdijks
beeldspraak richt zich dan ook terecht op het gulden midden van Aristoteles: de
temperatuur van de zomer die hij laat heersen, ligt hier even ver van hitte als van
kou: ‘De zon geeft zijn deel; in die oude, verstandige gloed / Rijpt de vrucht niet te
snel...’/ De student klimt hogerop, tussen de houthakkers, herders en geiten, die met
dit landschap zoveel meer vertrouwd zijn. Toch bereikt ook hij zijn doel, want hij
vindt ‘Aan het eind van wat pad nog maar heet omdat/ Het een beek begeleidt, in
opgaand lommer verborgen’/ een hut, - een moedersymbool alweer, men leze het
geciteerde als een psychanalyticus of als een voor beeldspraak gevoelige vrouwenarts,
s.v.p. - waar hij de kluizenaar vindt (‘Dus toch de derde,’ denkt hij er verwonderd
bij). Die hut kan hij als de zijne beschouwen wanneer de kluizenaar hem alleen laat
om op boodschappen uit te gaan, en daar in die hut verzinkt hij diep in zich zelf: ‘De
aarde, de zorgzame, heeft deze droom'rigste zoon/ Van haar koesterende flanken
geleid naar het borr'len der Lethe,/ Het ruisen, het murm'len; en al wat hij ooit heeft
geweten/ Gaat onder in 't wondere lied dat zijn ik heeft onttroond...’/
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Daar verwekt hij zich zelf, wordt als 't ware zijn eigen vader en zo krijgt het
uithangbordsymbool zijn zoveelste verdieping. Chemisch stemt deze gebeurtenis
overeen met een geringe verhitting van het proefbrouwsel en de neerslag van de
dampen. De parallel van deze vereniging met de moeder (de student in de hut) zien
we in de scheiding der ouders als gevolg van het loutere bestaan van de zoon: de
kluizenaar moet om hem de hut verlaten, zijn alleenrecht op de moeder prijsgeven.
In kosmische verhoudingen wordt die scheiding nog voorgesteld door een scheiding
van aarde en hemel, de tot chaos geworden hemel, en in de stortbui, - als de kluizenaar
- nadat de zoon zichzelf heeft verwekt - terugkeert, bevrucht de vader (de hemel) de
moeder (de aarde). Deze voorstelling is
wit
in het geheel niet in tegenspraak met de zelfverwekking, maar legt eerder de nadruk
op de eenheid van kluizenaar en student, een eenheid, die de student later, in de
achtste zang pas zal doorzien. Het regenwater krijgt hier bovendien de betekenis van
doopwater, want, zoals Vestdijk in De toekomst der religie zegt: een zelfverwekking
is altijd een onbevlekte ontvangenis. En Zeus is het er mee eens. Hij althans noemt
aan het slot van deze zesde zang de student de ‘parel der stervelingen’. En niet voor
niets jaagt hij hem voort naar de top van het gebergte. Daar alleen, op dat hoogste
punt, kan de zwarting teniet worden gedaan in en door de verwittiging.
Alvorens op die verwittiging in te gaan, is het hier de plaats om ons af te vragen,
of de zelfverwekking hier zich ook niet interpreteren laat als een hergeboorte in
boeddhistische zin. In zijn ‘vorig’ leven misdeed de student iets, waar hij in dit leven
geen heugenis of weet meer van heeft, maar waar hij door middel van het goede
geheugen toch achter kan komen (Men weet dat Boeddha zelf, door meditatie, al zijn
vorige levens heeft geschouwd. Dat hier ook psychanalytisch sprake is van een
hergeboorte is duidelijk: de zoon die zijn vader heeft gedood, staat vrij en autonoom
tegenover die vader).
De verwittiging is ook deze keer nog niet totaal. Ze openbaart zich in de strijd
tussen wit en zwart en van die strijd geeft de zevende zang een beeld: de zwarte
kraaien in de witte mist, de schapen met het zwarte lint, de Tartaros in het landschap
van kalk. Naast de betekenissen die de mist heeft en waar ik al op gewezen heb,
betekent hij ook nog een isolering van het nu: hij vervreemdt heden van verleden en
toekomst, verdonkeremaant geheugen en toekomstverwachting. De mist doet ons op
ons zelf vertrouwen, want rekenen op een ander kan men niet, nu die ander
onbereikbaar geworden is. Vertegenwoordigt wit het momentane, zwart
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is het temporele; wit de zelfbevestiging, zwart de vergankelijkheid. Zwart is de tijd
als cyclus, niet anders dan het noodlot, bron van kwelling en angst, - de tijd als
ontaarding van wat vroeger bestond, een en integraal, in de boezem van de volheid,
in die superieure wereld van de preadamiet, een wereld die intemporeel was en wit
en van de materiële wereld in principe gescheiden. Tijd is mystificatie, leugen en
bedrog. Maar nooit zal men aan de macht der stage wederkeer kunnen ontkomen,
als men de tijd niet dwingt recht op het doel af te gaan: op de bereiding van het goud.
Men zal ook de tijd moeten tingeren, zijn verleden en toekomst moeten kleuren naar
dat hoge ideaal: men zal zich in de schulden moeten steken om dat hogere goud te
winnen en dat wil zeggen dat men het eigen verleden aanvaarden zal met fouten en
al, dat men het lief zal hebben: voorwaarde waar zonder men zich niet boven het
eigen lot verheffen kan...*
Dat is, ik moet het bekennen en ik doe het, een wat onverwacht inzicht in de
werking van de isolatie waar de mist de adept in werpt. Hoezeer wordt die isolatie
door de isolatie doorbroken, hoezeer wordt de adept in de wereld die hij van haar
uiterlijkheden beroofd zag (lees: had), de schepper van een nieuwe, van zijn
werkelijkheid afhankelijke aarde!
Laat ik, om weer op adem te komen even pauzeren en de oplossing van de
beeldspraak van de kraaien en de gier ter sprake brengen. Op hun mythologische
herkomst heb ik in het voorgaande reeds gewezen: beide zijn afsplitsingen van de
vadergestalten Saturnus en Jupiter, en beide bedreigen de student.
Van de kraaien heet het:
‘...En thans klaagt
De avondwind zijn zwarte misdaad aan,
Gaat dan liggen, om niet op te staan,
Oók vermoeid van mist, als al die and'ren:
Boom en rots en kraaien, die elkander een
Beet're dag beloven, zònder nevel:
Dag waarop hij, machteloos gekneveld,
Neerligt, dat zij hem de ogen pikken,’ etc.

Behalve dat in dit fragment verteld wordt, dat na de storm opnieuw een

*

Vergelijk: ‘Kan men zijn eigen lot beminnen’ uit S. Vestdijk, De leugen is onze moeder,
Bert Bakker/Daamen N.V., 1965.
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zekere verkoeling intreedt onder ontwikkeling van nieuwe dampen (= mist), wordt
hier nogmaals gezinspeeld op de opvatting dat Mercurius is als een zaad en dat de
adept ervoor waken moet, dat geen vogels ermee vandoor gaan. ‘Zie, een zaaier ging
uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen
en aten het op.’ (Matth. 13:4). De toepassing hiervan op de student, de nieuwe
Prometheus, doet zien, dat hij ook nu nog steeds een zaadje is, en dat de belofte die
hij voor zich en de wereld belichaamt, nog niet in vervulling is gegaan. De derde
cyclus van het zwart, wit en rood kan nog altijd mislukken...
Na zelfverwekking volgt uiteraard een baring. Daaraan vooraf gaat echter het
groeien van de vrucht in de baarmoeder, die hier in de zevende zang wordt voorgesteld
door het ravijn, waarin tal van mythologische figuren aan de saturnalia deelnemen,
o.a. Themis, Venus, de Erinnyen, allemaal spruiten van Uranus, de god van de
volgende zang - en de Parcen, die weer kinderen van Themis zijn.
Dat in deze heksenketel, want dat is de fiool hier toch wel geworden, de prima
materia uiteenvalt tot deze de rechtspraak toegewijde personificaties, en dat zij
tezamen met Mercurius, die langs de bergwand komt zweven, worden doodgekookt
(ook Venus en de haren treft een zelfde lot) - is misschien niet zo vreemd, wanneer
men bedenkt, dat de student in de volgende zang zijn eigen wetten (Uranus' kroost
en nakroost), door zijn liefde (Venus) gevoed, aan zijn eigen wereld op moet leggen.
De radeloosheid die de student bij dit proces overvalt stemt overeen met de
gewetenswroeging van de alchymist, die zijn kwik en zwavel, vader en moeder, heeft
gedood. Maar het is uit deze radeloosheid, dat hem de verzoening der tegendelen
gewordt. Het vruchtwater (mist-water-moeder) breekt en de wedergeborene treedt
in het nieuwe licht van de zon (= vader) waarin hij de zeven toppen (de zeven
planeten, de zeven
rood
metalen, de nieuwe, door hem geschapen wereld) schitteren ziet - volmaakt of bijna
volmaakt, getingeerd, zoals hijzelf, nu hij van ‘het eerste water’ (= elixer) gedronken
heeft.
Met het vinden van de grot waarin hij zich verschuilt, besluit niet alleen deze
zevende zang, maar ook de tweede inwijdingsfase van de student, die hier, beheerst
door Saturnus, is als lood (Saturnus = lood), het meest meegaande metaal: de mens
die tot deemoed en vroomheid gebracht, het makkelijkst om te vormen is. Vloeibaar
lood bevat alle kleuren. Door het lood ‘binnenstebuiten te keren’ (de term is van de
alchymist Holandus en hermetist Harry Mulisch gebruikt deze woorden graag), kon
de adept
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het volkomenste goud daaruit puren. Lood, hoe nederig ook, vergeleken bij de andere
metalen, is even goed als goud om er het bovenaardse goud uit te puren. Willem
Pijper, naar Vestdijk meedeelt, hield van Saturnus. Hij noemde zijn flegma ‘saturnaal’,
evenals Jeroen Bosch. Hij was geporteerd voor alles wat droog was en nuchter,
concreet en aards. Hij miste ieder ‘hoger’ idealisme, aldus Vestdijk.
Tenslotte zij opgemerkt dat we met ons nieuwe inzicht een indeling der zangen
in groepen van 4-3-2 kunnen aannemen, in elk waarvan de verkleuringen
zwart-wit-rood zich voordoen. (Ook astrologisch is die verdeling houdbaar, wanneer
men de vier ‘lichtplaneten’ bij elkaar neemt, de drie ‘klassieke’ planeten uit het rijk
van de duisternis Mars, Jupiter en Saturnus en de twee ‘moderne’ mysterieplaneten
Uranus en Neptunus). Voor de laatste groep van twee zangen hebben we die tingering
overigens nog te constateren, maar uit de aflopende reeds blijkt nu al, dat de
hindernissen die de adept op zijn weg vindt, steeds makkelijker te overwinnen zijn,
en niet omdat de moeilijkheden geringer worden, - het tegendeel is waar - maar omdat
de psychische energie van de adept buitensporig toeneemt.
Als de achtste zang begint, is het eigenlijke werk reeds afgesloten. Voor de
wedergeborene komt het er nu op aan, de door hem geschapen wereld naar eigen
wetten in te richten, en dat betekent een afleggen van het eigen ik, een ontgrenzen
van de ziel om de eigenschappen van de rode steen in zich op te nemen (het
telepathisch ontvangen van de zangen van Uranus, de elementen, Venus) ‘Het
edelsmeedwerk der herinneringen’ wordt de grondvorm, waar de nieuwe wereld op
wordt opgetrokken. Eén vijand staat de mysticus echter nog in de weg: de duivel.
Of de steen de wereld tingeren kan hangt af van de vraag, of de student aan de heer
van deze wereld ontkomen kan. Maar, en dat is misschien niet alleen symbolisch
bedoeld, daartoe is een volkomen dood nodig: de derde, de echte dood.
zwart
wit
rood
De duivel toont de student de spleet, waarin hij het paradijsachtige tafereel uit de
eerste zang ziet. Met zijn sprong bevestigt de student opnieuw de zin van de
voorstelling op het uithangbord. De duivel redt hem en vertrouwt hem toe aan de
sneeuw, waarna de student de zee in wordt gestuwd. En in zee - de laatste zang
handelt daarover - wordt zijn wil in overeenstemming gebracht met de wil van wie
het heelal regeert. De mystieke dood en de vereniging met de hoogste wordt in de
alchymie, en niet daar alleen, voorgesteld door de vereniging van moeder en zoon,
- de laatste vervulling van het in alle
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zangen terug te vinden libido-symbool, het uithangbord.
Zo blijkt de louteringsweg van de student niets anders dan een voortdurend
opruimen van hindernissen te zijn geweest, die hem het juiste inzicht onthielden. En
hier komt dan eindelijk de boeddhistische kant van dit gedicht naar voren, want
inderdaad beoogt het boeddhisme niets anders dan het prijsgeven van al wat ons aan
de materiële wereld kluistert. Boeddha wijst ieder, die bereid is ‘zijn vaderland te
verlaten en een zwerveling te worden’, de weg waarlangs de overwinning op de
verstoktheid van het ik kan worden bereikt. Door meditatie verheft de boeddhist zich
stap voor stap tot hoger trappen van bewustzijn, in steeds hoger sferen van de wereld,
welke sferen door geestelijke wezens worden bewoond. De leerling die een bepaalde
trap van bewustzijn bereikt, doet eigenlijk niets anders dan zich het bewustzijn van
de daar heersende geestelijke wezens eigen maken, en de boeddhist onderscheidt
negen categorieën van zulke wezens - dus ook negen trappen van bewustzijn. Hoe
die geestelijke wezens verder worden genoemd doet hier weinig ter zake, aangezien
ze door Vestdijk vervangen zijn door negen planeten en negen muzen.
In elke ziel, meent de boeddhist, is de kiem aanwezig van hoger bewustzijn, - in
principe kan iedereen de weg der meditatie bewandelen. Maar het ‘weten’ is helaas
toegedekt door ‘waan’ en het is die waan, die ons aan de wereld bindt. Als
‘samskara's’ zijn die waanideeën in ons innerlijk aanwezig, als onbewuste
herinneringen, en in die vorm ook als ‘vormende krachten’. Zij bepalen, in deze
incarnatie van het leven, de loop ervan. De waan kan, volgens Boeddha, in de wortel
worden vernietigd, de mens kàn worden bevrijd uit de macht der stage wederkeer.
Maar daartoe moet wat onbewust is, in het licht van het bewustzijn worden getild.
Een, naar ik geloof, Vestdijkiaanse toepassing van deze leer, is de vereenzelviging
van deze samskara's met onbewuste driften, waardoor ook deze neigingen opeens
tot ‘vormende krachten’ worden. Die driften verliezen opeens hun gruwelijke karakter
en blijken nu geschikt om een wending ten goede in ons te bewerkstelligen. Het
boeddhistische ‘weten’ is Vestdijks ‘goede geheugen’, en stijgt bij Boeddha de
leerling trapsgewijs op tot steeds hoger wereldsferen - bij Vestdijk daalt het bewustzijn
af tot in de diepste diepten van het onbewuste. Mnemosyne in de bergen betekent
misschien gewoon dat de herinnering in het onbewuste verzinken moet om er de
samskara's te vernietigen. Zowel bij Boeddha als bij Vestdijk gaat het er immers om,
belemmeringen op te ruimen, radicaal, ook de verworvenheden van elk lager
bewustzijn, tot men op
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de laatste trap, van alle bindingen bevrijd, de weg tot het nirwana openziet.
Samenvattend: er bestaan verschillende toestanden van bewustzijn, - verschillende
toestanden van geweten. Dit geweten, het goede geheugen, kan worden gewekt en
afdalend in ons innerlijk een steeds dieper gelegen trap bereiken. Het geweten op
iedere trap van de afdaling wordt in Vestdijks gedicht belichaamd door een
mythologische figuur, die een afbeelding geeft van de student zelf. Deze wordt op
elke trap van ontwikkeling geconfronteerd met een bepaald symbool, het in den
beginnesymbool, personificatie van het verlangen naar zijn jeugd. Hoe dieper gelegen
de trap, des te dieper wordt het symbool geduid, tot het ten slotte herkend wordt als
het verlangen naar een toestand van oorspronkelijk zijn, die men door de dood heen
bereiken kan. Daarom staat in het diepste van het onbewuste de heer van deze wereld,
die - gemeten aan een vorige trap van bewustzijn - het verkeerde wil van de student.
Maar de student móet wel aan die heer gehoorzamen, omdat dit ‘verkeerde’ op déze
trap van bewustzijn toevallig het goede is. Hier voltrekt zich aan de adept de mystieke
dood. In die gehoorzaamheid aan het ‘non facere’ overwint hij zijn heer en maakt
hij zich de vereniging met de hoogste mogelijk.
Bij Boeddha is het boze Mara, een wezen met een dubbele natuur, omdat Mara
enerzijds de zinnelijke begeerte symboliseert, anderzijds de dood. Bij Boeddha is de
zinnelijke begeerte ook de oorzaak van de dood. Wie de begeerte overwint, overwint
de dood... Vestdijk heeft zijn Marafiguur gestalte gegeven in Mercurius, die in de
derde zang de wereld van de zinnelijke begeerte uitbeeldt. Maar Mercurius wordt
ons daar allereerst gepresenteerd als de god die de zielen in het rijk der doden wegwijs
maakt. En na vele gedaanteverwisselingen ontpopt hij zich tenslotte als Uranus, de
duivel.
Heb ik zojuist laten zien, dat samskara's om kunnen slaan in krachten ten goede, ik
heb nog niet laten zien, hoe de omslag van goed naar kwaad in de goden plaats vond.
Ik meen dat Vestdijk om deze Hegeliaanse ommekeer te bewerken gebruik gemaakt
heeft van de planetaire psychologie, door elke god eerst eenzijdig te overladen met
de gunstige kanten van zijn planeet, en daarna even eenzijdig met alle ongunstige
eigenschappen daarvan. Zo is Mercurius intelligent, vrolijk, woordziek, maar ook
onbetrouwbaar oppervlakkig, een fallisch magiër. En Venus is een maagd, een
moeder, en zelfs een moedermaagd, maar ook een niet
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uit het oog te verliezen dochter, een allemansvriendin, een slet. Mars is overwinnaar
en overwonnene. Jupiter een wijsgeer, een mysticus, maar ook een rancuneuze stakker.
Saturnus is wet, plicht, inzicht, maar ook vernietiging, moord. Uranus is
onconventionaliteit, maar ook traditie. Slechts Neptunus verenigt van alle planeten
de gunstige aspecten in zich. Technisch beschouwd zal men de omslag in de goden
van gunstig naar ongunstig moeten waarderen als een hulpmiddel om de student, die
zich op deze trap van bewustzijn bevindt, op zijn gemak te stellen, om hem er, nadat
hij zijn inzicht heeft verrijkt, weer vandaan te jagen, de volgende trap op. De astrologie
is hier de drager van de weg van het lijden, die aan ommezijde beschouwd niets
anders is dan de weg van de verlossing uit de kringloop der existenties. Als een
klimplant hecht zich het gedicht aan de astrologie, die vooral een steun is, een
schijnwerkelijkheid voor een droom, ‘waarvan de psychische energie voortdurend
in de werkelijkheid uitstraalt en (die) daarom onmogelijk van de werkelijkheid geheel
gescheiden kan worden’ (De toekomst der religie).
In de aanhef van dit opstel vroeg ik aandacht voor Vestdijks neiging tot het
buitensluiten van de werkelijkheid en voor het uitroepen van het irreële tot het reële.
Want ‘iedere evolutie van de menselijke ziel, - haar groei, haar beproevingen, haar
bekeringen, haar morele nederlagen en religieuze bereikingen, - wordt op deze
alomtegenwoordige en toch ongrijpbare droom uitgezet als op een onzichtbaar
coördinatenstelsel.’ Men kan zich die droom bewust maken, volgens Vestdijk: ‘Droom
wint eerst werkelijkheid door het bezield geheugen.’
april '65.
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[Gedichten van H.C. ten Berge Ad Zuiderent en Rein Bloem]
H.C. ten Berge
-88.3o
voor e. shackleton en e.t. tolstikov
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Endurance
Gekraakt tussen velden van wit
Rijst zijn beijzeld tuigwerk,
Beklimt de met koude gevoede guerrilla
Getikte gezellen, het glazen kompas.
Als kathaarse in vertraagde zelfmoord
Splijt de spiegel en paart menhirs van het ijsmassief.
Klusters van hagel doorzeven het dek
Uit de stuurkluis steekt een dubbelloops
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Luchtverkeer
Slagschaduw breidt zich als schemer uit
Achter de sentinel. de herkules
Haast zich over ketens naar de basestros,
Op vleugels trekken cirrusvegen samen; late vlucht
Staat polsdik rijp op landingsstrips te wachten
Ruimte verdicht zich in duister;
Bij leeuw en slangendrager schurkt nu spika
Het bekken als miss universe
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Logboek/-88.3o
‘Hoe ik mij voorstel dit wettig bewind
Te bestoken. in kabines leest een stem
De 3 regels van discipline en de 8 aanbevelingen
Voor konvooien kruipt de sneeuwkat naar vostok.
Kloven, talrijk als mijnen omgeven het veld
Detektorschalen tasten elektronies naar de val
Terwijl rondom een snel spion
Langs de verchroomde kimmen scheert’
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Boring
Ik jas punkties in de witte lijkwade
Van het plateau; monsters worden klemgezet
In de cilindernaald. korrelgraniet waarvan dichtheid
Een koude verraadt die na siluur godweet
Welk glaciaal binnen dit uur wordt bepaald.
Bladfossiel: dat maar tijd uitvreet waarin ik
met limieten kwansel / dan uit wrok
Zijn nervatuur verniel
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Antenne
In celtucht en schaduwloos golfdak
Ankert dit oor
Als inktspat verpakt in de zeer witte
Film van woestijn.
Kode is kiemwit
Van taal
Zij geeft berichten door op de geclaimde uren. tijd kneedt
Haat en schuurt kontakten kaal onder zijn kap
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Antarktiese konvergentie
Wereld zonder geur van brood en asresten,
Of rotting. waar algen en mossen kustrots
Krampachtig bevolken, de mens zijn vlees betwijfelt
In het nors archief van de planeet
Breedtegraad waar het gordijn van rabiës de zeeën
Raakt, de ruige kanker van kou het schip omcirkelt
Als rebel die in perfekte hinderlagen glimlacht
En dan aan zijn mauser morrelt
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Niemand
Ik lig in gordels van afwezigheid; mijn schoenen
Knellen bij de randen waar een veld van stalen
Punten op de zwarte winterkust wordt neergezet.
Ik laat geen indruk na en observeer het gletsjerdak
Dat staat te kalven in koel vruchtwater
De wind drijft soms een witte spin naar mijn gezicht
Dit zeggend, verdween hij in de schaduwen van de pijnBoom in akasaka, en de nacht viel
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Nachtkijker
Blind als mollen klimt men uit de luiken
Na maanden van halfslaap en haat
Waarin de komiek een azijnpisser wordt.
Geen vrouw passeert nog ijsterras dan wel reaktorreservaten
Waar geleerden zich naakt in karate bekwamen, een windvlaag
Rode sneeuw opjaagt. ik zet het masker af;
Een lichtteater veegt de nacht achter zijn kraterranden
Langzaam wordt de hemisfeer aan infiltranten prijsgegeven
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Morbus aedificandi
Pinguïns hinken tussen plastics en de peperdure lokroep
Van gepleisterde begums; de biscoe-bank (ltd.)
Opent loketten, denkt en drilt een blizzard van
Biljetten in de ijzeren tucht van een kluis. evenzo
Bouwt koortsig de haasvlugge hilton zijn 7 hotels
(Geurige kooien, mc murdo S. w.centr.heat.by
Nucl.pow.) en legt tijdig magnetiese keutels
Van kapitaal in geprefabriceerde verblijven
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Ad Zuiderent
Zuidhollands Ochtendblad
‘Die een plotselinge dood is gestorven,
hebt gij hem gezien?’ - ‘Ja, ik zag:
Op een rustbed ligt hij
en zuiver water mag hij drinken.’
Gilgamesj epos, 12e zang.
Proloog
Vol vuur sloeg de bliksem zeven eilanden op hol
regen zoutte bij vlagen het koren in
en getroffen rolden koeien ongezouten op hun rug
zonnig vlam vattend met radeloos ochtendhumeurige uiers
maar reeds braakte de oude maas over dijken
en dreef wanordelijk tussen overgekookte moedermelk
gevolgd door hollands diep en dordtse kil.
kou beving het platteland
maar de brand woedde voort van ouddorp tot nieuwerkerk
waar dominees een nachtlang hun toga's in vlammen preekten
tot de gemeenten verkilden van slaap.
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I
De nachtboog was veel te strak gespannen
en barstte uiteen in licht en duisternis.
wat er gebeurde was nog niet helder
maar heel het volkerak verzette zich
oude en nieuwe tonge schreeuwden langs de provinciale weg
moord en brand
en reeds in kleine schalen werd
hier en daar
bluswater uitgegoten.
polders met platte daken kregen een golfplaten watervloed
in velden noch wegen
was meer een goederede te bekennen:
schepen sloegen los en dorpen
verschrompelden onder het verdrinken
van hun verdriet.
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II
Tussen brandende rozen stond rechtop een zwaard
een vogelreservaat en een dorp aan weerszijden uitstervend
van brandenburg tot oude schild.
angstvallig daalde de zee
tot paradijselijk eb waar wolken het water verlieten
en blustanks vervoerden met verdrinkingsdood
door de lucht,
rode paarden voorop,
strijdkreten uitgooiend op het dorp
dat zich hevig verzette tegen het vierendelen.
traag werden boerderijen geslacht
tot lang uitgetrokken boerenmetworst
en rekten zwanen hun zang.
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III
Sterrekundigen beschreven gloeiende platen
en heiligen die er niet om logen
vielen met fakkelkinnen uit de lucht
in de enige wijnpersbak.
zij richtten nachtschade aan in het liesbos
van de maagd op dat eiland.
met biesbossen werden profeten afgeranseld
en door de modder gesleurd.
waar bittere blaren in een leeggestroomde vaargeul
hun sprakeloze maag verziekten als jong groen.
de verdorde heilige woorden
werden achter een spoorlijn geplant
en bleven lange tijd vochtig van brandende rouw.
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IV
In slikken en gorzen vochten zon en maan te paard
om een miskramende vrouw.
zij lasterden zo ridderlijk mogelijk
misoogst van tuinbouw en veeteelt
en staken de buitenste stadswijken in brand.
met zwaard en honger
kregen zij de eilandbewoners op knieën en ellebogen,
zaaiden zij mekka en kwatta
en dorstig verlieten zelfs zwijnen hun rijshouten isolement,
schoolden bleekgeblakerd bij ridderkerk samen,
sprongen tegen de muren en lieten een beeldenstorm waaien.
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V
Maar nog onvoorzichtiger werd het vlas platgetrapt
in mijnsheerenland
waar de vromen vossen met brandende gezwellen
de polders instuurden.
een urenlang venijn zat in hun staart
terwijl blauwe sprinkhanen
versprongen met achterpoten in lichterlaaie.
zij sportten wraak in de verlaten polders
waar verdwaalde scheepsklokken een beierland aanhieven
om water en brood
totdat bruine korsten op hun tong kauwden van pijn
en een luchtledige long koortsachtig zwol
om heinenoord in een hellegatsplaat te dompelen.
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VI
De aarde kromp
tot vuurland op voorne en heenvliet bij bloemfontein lag.
de hemel rolde als een boekrol op
en werd bijgezet in het archief der lage landen
die in een laatste zeeziekte daagse kleren aantrokken
knipogend met zanderige oogleden
naar elk uitgebrand korenveld.
ossestaarten sloegen tegen de maat in
raffinaderijen in de soep
en schitterden door sterrelicht
dat in klonten op aarde viel
maar de zon kreeg een pruik van koele brandwonden
hevig verschrikt door haar genadeloze kaalheid.
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VII
Onmetelijk lag een zwaar ademend geluid tenslotte
in de zalf van het haringvliet te wentelen.
langzaam blind werden de eilanden links en rechts in de mist
en een delta ministers vloog over voor de dreigende winter
gekleed in borstrok en wanhoop.
dijkgraven zwommen hun graf in elkaar.
en heel de geschiedenis verdween in het koelhuis
waar de eilanden geborgen waren,
brandend als nooit tevoren,
dorstig ontwakend achter de kust van zuid-holland.
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Rein Bloem
Frankenstein
Trawanten breken dodemanskisten open,
kwaad karwei in deze visuele nacht,
verkopen mij hun ongezouten vondsten
dat ik ze keur en monster tot het bot.
Begraaf mij in die stoffelijke resten
waar ik geen been in zie maar mijn creatie;
bovendien is daar de bliksem, de goddelijke
vonk die in de volksmond wonderen doet.
Zie mijn leenman, mijn barok factotum
ontsproten aan een schrikbarend brein,
mijn statische verteller die niet schokt
maar onbetaalbaar is in schijnbewegingen.
Laat hem oostwaarts gaan; de cirkelzeis,
mijn licht dat hem ontvalt, scheert weg;
de sporen slijten in de kweldersgronden de maker blijft in zijn behouden huis.
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Analyse en oordeel III
De strukturele analyse
J.J. Oversteegen
For Art and Science cannot exist but in minutely organized particulars.
Blake.

I
Er is één vraag waar we allemaal, critici zo goed als wetenschapsbedrijvers, een
heilig angst voor hebben: wat is litteratuur? Het lijkt vrijwel onmogelijk, hier iets
over te zeggen dat niet normatief uitvalt en daardoor meer over de definiërende en
zijn eisen verraadt dan over het gedefiniëerde, het verschijnsel litteratuur.
En toch, voor litteratuur geldt hetzelfde als voor alle andere onderwerpen: er valt
eigenlijk niet over te praten als men niet weet wat men er onder verstaat. En daarmee
bedoel ik niet dat wij verplicht zouden zijn, vast te stellen wat wel en wat niet tot de
litteratuur behoort, of een beetje wel en een beetje niet, maar dat het nu eenmaal zo
is, dat wij bij al ons geschrijf erover aannemen dat het een afzonderlijke kategorie
onder de menselijke relaties vormt. Hoe beter lezer, hoe vaster die overtuiging. Dat
maakt vroeg of laat de vraag onontkoombaar: wat zijn dan de bijzondere
eigenschappen van die kategorie?
Om te beginnen - men kan op dit gladde ijs niet genoeg op scheurtjes bedacht zijn
-, wil ik graag toegeven dat mijn bewering dat de litteratuur een uitzonderlijke positie
inneemt onder de menselijke relaties, op een apriori berust. Iedereen kan weigeren,
dat apriori te aanvaarden, en dan hoeft er niets besproken te worden, omdat er niets
te bespreken valt. Dat gelukzalige standpunt is echter voor de litteraire criticus niet
weggelegd, omdat hij zijn bestaansrecht aan de gerubriceerde uitzonderlijkheid van
de litteraire kategorie ontleent. Hij zou zich natuurlijk op Richards kunnen beroepen,
die door velen aan de ingang van het New Criticism wordt gezet, en die toch nooit
een ander standpunt heeft willen aanvaarden dan dat de litteratuur als het er op
aankomt behoort tot de gewone menselijke relaties, waar alleen een psychologische
beschouwingswijze
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vat op heeft. Wie dat wil doen, zal op hetzelfde dode spoor terecht komen als Richards
zelf, die hele boeken vol geschreven heeft over de litteratuur, en er toch nooit aan
toe gekomen is, omdat hij halverwege bleef steken in de psychologie of de taalkunde.
Eén ding kan iedereen echter met profijt van hem leren, en dat is dat de litteratuur
er niet mee gebaat is, wanneer zij losgesneden wordt van haar menselijke rol. Men
kan bij wijze van beeldspraak een gedicht een ding noemen, maar het is geen ding
dat onverschillig staat tegenover de mens, zoals een steen of een waterdruppel. Sociaal
gezien is het een vorm van kommunikatie, wat dichters er ook van zeggen mogen;
maar het is een vorm van kommunikatie met een eigen karakter, zonder welk er geen
sprake meer zou zijn van een litterair werk. Het is volkomen gewettigd om zich met
litteratuur bezig te houden om andere redenen dan haar strikt eigensoortige karakter,
maar de criticus of de bedrijver van litteratuurwetenschap heeft nu juist daarmee in
de eerste plaats te maken (en in de laatste, naar mijn smaak).
Nu ik dus heb geweigerd, van mijn apriori afstand te doen, zit er niets anders op
dan dat ik probeer vast te leggen wat ik onder litteratuur versta. De lezer moet dan
maar uitmaken of hij het voldoende met mij eens is om mijn betoog over het verband
tussen analyse en oordeel te willen volgen. Voordat ik begin aan vragen als: wat is
eigenlijk lezen, en: waarom schrijft iemand een kritiek of zelfs een analyse, wil ik
een poging doen tot het opstellen van een definitie van ‘litteratuur’.
Een definitie inderdaad. Dat wil niet zeggen dat ik een konklusie wil trekken en
daaraan de vorm van een definitie geven, maar alleen dat ik mijn kaarten zoveel
mogelijk op tafel wil leggen. Zoals iedereen heb ik een bepaalde voorstelling van
‘litteratuur’. Wat ik verder over het verschijnsel zelf te berde zal brengen, hangt met
die voorstelling nauw samen. Als ik begin met een definitie te geven, kan de lezer
mij later kontroleren. Het schrijven over een onderwerp zonder een
begripsomschrijving, waar bij ons Gomperts zich de kampioen voor heeft gemaakt,
geeft de essayist een grote vrijheid, maar het leidt per definitie (met exkuses) niet
tot kontroleerbare resultaten, en dat geldt voor elk betoog, wetenschappelijk of niet.
Over litteratuur schrijven zonder te zeggen wat men er onder verstaat, wil zeggen
over litteratuur schrijven met het sous-entendu dat iedereen wel weet wat het is, en
dus zó dat alle konventies erin verwerkt zijn en er weer uit zullen komen.

Merlyn. Jaargang 3

478

II
Litteratuur is de verzameling van alle litteraire werken
Iets redelijkers weet ik niet op te brengen. Er blijken al bij de meest terloopse
beschouwing zoveel kanten aan het algemene begrip ‘litteratuur’ te zitten, dat een
scherpsnijdende definitie onmogelijk is. Natuurlijk kan men het nog eens proberen
met oude recepten als ‘litteratuur is woordkunst’, maar geen lezer zal zo'n definitie
laten passeren zonder te vragen: wat heb jij daar achter je rug? laat je handen eens
zien. Kunst, meneer.
Een definitie van ‘litteratuur’ via ‘kunst’ (eerst: wat is kunst, dan, erger: in welk
opzicht is litteratuur kunst etc.), geeft een hele kettingreactie van moeilijkheden die
men niet kan oplossen door een beschouwing van de litteratuur zelf. De divergente
vraagstelling haalt steeds meer overhoop, met steeds minder konkrete feiten. Liever
kies ik voor een convergente definiëermethode door de vraag te verschuiven van
‘wat is litteratuur’ naar ‘wat is een litterair werk’. Zo blijven wij tenminste dicht bij
huis; voor de analist is bovendien de abstraktie litteratuur niet van belang omdat hij
alleen te maken heeft met litteraire werken.
Een litterair werk is een zinvol samenhangend geheel van woorden waarin
een werkelijkheid beschreven of aanwezig gesteld wordt, die niet
rechtstreeks naar een daarbuiten bestaande werkelijkheid verwijst.
Het hoge woord is er uit, maar genoeg is het niet. Toelichting op alle onderdelen van
deze definitie is, zoals bijna altijd, noodzakelijk.
In de eerste plaats: dit is een lezers-definitie. Merlyn is een blad voor konsumenten,
een vakblad voor Neerlandici noemde iemand het onlangs zelfs (maar dat was een
Neerlandicus). Met de vraag of men een gedicht of een roman ook als niet
samenhangend zou kunnen zien, bijvoorbeeld, heb ik als lezer niets te maken. Mijn
kat, die wèl een zinvolle samenhang ontdekt heeft tussen het ogenblik dat ik de krant
uit de gang haal en zijn lustbevrediging (hij gaat op dat ogenblik naar mijn kamer,
want het lezen van de krant lukt mij niet zonder drank, en bij de borrel eet ik kaas,
en van kaas houdt hij ook), ziet mogelijk samenhang tussen de zwarte tekentjes op
het papier, maar die is zeker niet zinvol voor hem. Ik schrijf echter niet voor katten.
Het is een lezer niet mogelijk om een gedicht als gedicht te ervaren en er toch geen
zinvolle samenhang in te ontdekken. Dat heeft niets met de ‘boodschap’ te maken.
Men kan een volstrekt zinloze wereld beschrijven in een roman, maar men kan die
beschrijving niet zelf, dus als uiting in
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taal, zinloos maken. Probeer het maar, de lezer die het geval als litteratuur wil
beschouwen (en daar hebben wij het over), zal er zelf wel betekenis aan geven, dus
het geheel als taaluiting zinvol maken.
Ik hamer misschien een beetje hard op iets dat voor de meeste lezers een evidentie
is. Dat komt omdat ik die evidentie niet zo erg vertrouw; als straks de konsequenties
van dat ‘zinvol samenhangen’ komen, wil de helft ineens niet meer meespelen.
Dan: samenhangend geheel (van woorden; voor een taalkundige moet het misschien
precieser, maar voor een litteratuurbeschouwer is dit wel genoeg). Met dat ‘geheel’
doel ik op een eigenschap die voor de strukturele analyse van beslissend belang is,
namelijk de geïsoleerdheid in de uiterlijke verschijningsvorm. Dat isolement bestaat
altijd, al zal het niet altijd even onmiddellijk zichtbaar zijn. Dit heeft weer te maken
met onze apperceptie. Het is onmogelijk om iets waar te nemen als ‘iets’ zonder vast
te stellen (of te raden) waar het begint en eindigt. De eerste aktiviteit van de lezer
bestaat zelfs uit deze afbakening van de grenzen. Er kunnen nog zoveel lokale
verschijnselen zijn die ‘zin’ hebben, betekenis dragen, de lezer wil dat ook het geheel
met betekenis geladen is. Om die betekenis te kunnen grijpen, moet hij eerst weten
hoe het objekt waar hij mee te maken heeft, er uitziet. Als hij proza leest, met
opschriften om de zoveel tijd, zal hij na een aantal bladzijden (soms pas definitief
aan het eind) vaststellen of hij met een in hoofdstukken verdeelde roman te doen
heeft, om met een verhalenbundel. In het laatste geval zal het feit dat één auteur op
het titelblad staat hem er ongetwijfeld toe brengen om toch nog een zeker verband
tussen de verhalen te zien. Het kost zelfs moeite om in een bloemlezing met werk
van verschillende auteurs de verhalen van elkaar los te maken, terwijl het in dat geval
toch duidelijk is dat niet de eigenschappen van de schrijvers maar de opvattingen
van de bloemlezer hebben gemaakt dat de kombinatie ontstond. Als redacteur van
een voor het buitenland bestemd tijdschriftje over de nederlandse litteratuur, besprak
ik in het eerste nummer werk van Couperus, Van het Reve, Slauerhoff, Vestdijk,
Maria Dermoût en Hermans - om geen andere reden dan omdat het werk was dat in
ons land belangrijk geacht werd, en mogelijk buitenlandse uitgevers zou kunnen
interesseren. Verschillende nederlandse critici die het blad bespraken constateerden
dat er geen aantoonbaar verband tussen de besproken auteurs was, behalve hun
kwaliteit. Hetgeen klopte.
Er zijn litteraire objekten die hun geïsoleerdheid als een vlag voor zich uit dragen,
en andere die het de lezer niet zo gemakkelijk maken. Binnen
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onze kultuur kan men zeggen, dat lyrische poëzie zich doorgaans zonder omwegen
als een afgezonderd geheel toont, in de typografie al. Proza laat zijn grenzen niet zo
onmiddellijk zien, behalve misschien de op de titelpagina als zodanig aangeduide
roman die als een kilo papier op schoot komt zitten. Maar daar is dan toch dat etiket
bij nodig. De meeste lyrische gedichten (epische zijn ook in dit opzicht vaak een
tussenvorm) staan in een sneeuwveld van bladwit en krijgen daardoor direct al
duidelijke contouren. Aangezien het mij hier niet gaat om een scheiding van de
genres, behandel ik deze presentatieverschillen hier niet systematisch. Wel wil ik
iets meer zeggen over de gevolgen voor de lezer, omdat de analist lezer is en dus
door de vormgeving al gericht wordt voordat hij begint, en ook omdat ten onrechte
herhaaldelijk beweerd is dat het om niets anders dan presentatie-verschillen gaat,
zonder verdere konsequenties.
Een verzameling woorden die in een andere slagorde dan die van regel vol - nieuwe
regel opgesteld staan, dus waarvan het grondpatroon niet een rechthoek vormt die
met de bladspiegel samenvalt, zullen wij meestal a prima vista opvatten als ‘poëzie’.
Zelfs wanneer de vorm zich tot onder aan de pagina voortzet, rekent de lezer op een
korte leestijd. Waarschijnlijk gaat het veel lezers zelfs zoals mij, namelijk dat zij in
zo'n geval de bladzij omslaan en vooruit kijken tot hoever het gedicht dat zij beginnen
te lezen doorloopt.
Het zou onbegrijpelijk zijn als een zo opvallende eigenschap van de poëzie niet
van betekenis was voor het antwoord op de vraag wat een gedicht eigenlijk is. Om
mij weer tot het lezersperspektief te beperken: wij gaan zo'n op bijzondere wijze
gedrukt geval op een bijzondere wijze lezen, en wel in het besef dat wij waarschijnlijk
met een korte struktuur te maken hebben.
Niet, ik zeg het met nadruk, in het besef dat wij iets gaan lezen dat een hechte
metrische onderbouw heeft, of een opvallend klankpatroon vertoont (alliteratie,
assonantie etc.), of andere konventionele vormeigenschappen. Dergelijke dingen
kunnen stuk voor stuk voorkomen, maar het hoeft niet. Zij zijn geen noodzakelijke
eigenschappen van de korte, typografisch sterk geïsoleerde, struktuur maar
mogelijkheden, potentiële eigenschappen. Dat soort bindmiddelen dat een sterk
weefsel geeft, werkt immers alleen op de korte baan. In prozawerken zal men
hoogstens bij grapjes als o-sprook, a-saga of e-legende een radicale en konsequente
toepassing van bijvoorbeeld klankherhaling aantreffen.
Voor de lezer is in de waarschuwing dat hij wel met een korte struktuur
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te maken zal krijgen, dus geïnkorporeerd, dat er middelen gebruikt kunnen worden
die hij buiten de poëzie niet zo gemakkelijk aanvaarden zou. Die middelen zijn een
attribuut van de korte struktuur maar versterken de intensiteit van de samenhang
daarvan op hun beurt weer. De gewaarwording van ‘alles hangt met alles samen’ is
bij een gedicht met zijn samengebalde vorm en inhoud veel sterker dan bij een roman.
Pas bij gedetailleerde beschouwing blijkt ook daar een ingewikkeld net van relaties
aanwezig te zijn die ieder onderdeel aan ieder ander en aan het geheel verbinden. De
middelen die voor het akcentueren van de samenhang op de lange baan gebruikt
worden, zijn op andere wijze werkzaam en liggen eerder op het gebied van de ‘inhoud’
(echoënde gebeurtenissen, herhalingspatronen in de verhouding van figuren etc.)
dan op dat van de onmiddellijk zichtbare vorm. Uiteraard, want alleen bij korte
strukturen kan men het geheel met één blik overzien. Wie bijvoorbeeld in een verhaal
even sterk met rijm of andere klankherhaling werkt als in poëzie normaal is, brengt
daardoor een isolement van de betreffende passage teweeg, want lang valt het voor
de lezer niet vol te houden. Kan de schrijver die geïsoleerdheid niet gebruiken, dan
is het middel schadelijk, juist voor de eenheid. Kortom, een belangrijk deel van de
litteraire expressiemiddelen dient voor de auteur, en na hem voor de lezer, om de
eenheid van het werk te bevestigen enerzijds, het van de omgeving te isoleren
anderzijds.
Het volgende woord in de definitie: werkelijkheid. Het uiteindelijke doel van de
schrijver is steeds om zijn lezer een illusie van werkelijkheid te geven, om hem iets
voor te zetten dat hij als realiteit ervaart. Daarbij doet het er niets toe of die realiteit
alledaags is of fantastisch, redelijk of waanzinnig; de lezer die hem afwijst blijft
buiten staan, wijst de roman of het gedicht zelf af. Dat men, al lezende, tevens weet
dàt men leest, en dat het allemaal ‘niet echt gebeurd is’, spreekt vanzelf. Het is een
werkelijkheid bij afspraak. De lezer moet die afspraak aanvaarden, maar ook de
schrijver is gebonden aan de illusie die hij zelf geschapen heeft, en aan de vorm die
hij aan zijn afspraak gaf. Als hij daarop terug wil komen, moet hij op zijn tellen
passen, en de lezer behoorlijk kompensatie verschaffen voor zijn trouweloosheid.
Deze werkelijkheid wordt beschreven of aanwezig gesteld. De schrijver kan,
bijvoorbeeld vanuit het perspectief van het alziend oog of van de verteller-getuige,
zijn lezer over de situatie in het gedicht of verhaal inlichten, en daardoor tegelijkertijd
die lezer buiten de gebeurtenissen laten staan. Hij kan echter ook vanuit de situatie
spreken, als deelheb-
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bende die geen archimedisch punt erbuiten ter beschikking heeft. Daardoor dwingt
hij de lezer eveneens binnen de kring te komen. Het eerste was vroeger verreweg
het meest voorkomende procédé, behalve bij een bepaald soort lyriek; het tweede is
nog steeds meer in poëzie dan in proza gebruikelijk, maar is er zeker niet meer toe
beperkt. In proza is een vermenging van beide perspektieven nu vrij algemeen
geworden, terwijl in poëzie de stellende wijze van ‘inlichten’ domineert.
Wanneer in een gedicht een ‘ik’ een ‘jij’ toespreekt, dat weet nu iedereen wel dat
hij de schrijver niet met die ik moet gelijkstellen maar dat hij hem toch ook weer
niet helemaal van hem los kan maken. Is zo'n gedicht nu in die mate plaatsvervangend
voor een rechtstreeks kontakt schrijver-lezer dat ook de laatste een vaste plaats in
het gedicht kan innemen? Een plaats die weliswaar niet helemaal voor hem bestemd
is maar waar toch ook niemand anders mag gaan zitten (of juist iedereen, dat is een
kwestie van formuleren)? Wie dat denkt zal bij het eerste het beste testgeval van een
koude kermis thuis komen. De lezer heeft een veel minder definiëerbare positie; hij
onderhoudt geen betrekkingen met een soort lyrische ‘jij’ maar is een derde man,
een voyeur die niet meer te zien krijgt dan de schrijver wil, dat wil zeggen dan binnen
het blikveld van de ik ligt. Bij deze wat mistige uitspraak moet ik het laten. Bij
gelegenheid meer over dit intrigerende onderwerp dat alleen behoorlijk behandeld
kan worden aan de hand van voorbeelden. Ditmaal gaat het slechts om het verschil
tussen ‘beschrijven’ en ‘aanwezig stellen’.
(Een werkelijkheid) die niet rechtstreeks naar een daarbuiten bestaande
werkelijkheid verwijst. (Of: een als een bestaand gedachte werkelijkheid! Theologie
bv. is geen litteratuur; verdwijnt echter de ‘werkelijkheid’ waarnaar verwezen wordt,
dan kan het later in de vorm van mythologie toch nog litteratuur worden.)
Dit onderdeel van mijn definitie zal voor vele lezers aanvechtbaarder zijn dan de
rest. Er is inderdaad meer credo in aanwezig dan in de andere gedeelten. Wat hier
aan de orde is, dat is wat ik in Merlyn III, 4 autonomie genoemd heb.
Tegenover de autonomie-gedachte wordt vaak de theorie van de mimesis, de
nabootsing van onze ervaringswerkelijkheid, gesteld. Kort samengevat: litteratuur
is voor de lezer van belang omdat zij onze ervaringswerkelijkheid weerspiegelt. Het
belangrijkste oordeelscriterium is de waarheidsgetrouwheid, sociologisch,
psychologisch, moreel etc. Natuurlijk zijn de aanhangers van deze theorie er heel
goed van doordrongen dat het niet gaat om imitatie zonder meer. De meesten van
hen zien dan
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ook het belang van het litteraire werk niet in de weergave van iets dat de lezer al
kent, maar in die van iets dat hij zou kunnen kennen.
De sterkste troeven in de hand van de andere partij lijken mij de volgende (ik leg
tegelijk mijn tegenkaart op tafel, want op een discussie ben ik niet uit):
1) Een litterair werk voegt iets aan onze ervaringswereld toe, en ontleent daar zijn
waarde aan. Dat kan alleen als wij het ervaren als ‘mogelijk reëel’.
Tegenwerping: Inderdaad, maar ‘mogelijk reëel’ wil niet zeggen: van een zelfde
soort werkelijkheid als onze gewone ervaringen. Een lezer kan de waanzinnigste
‘realiteiten’ verwerken, als ze hem maar op een bepaalde wijze gepresenteerd worden.
Het is daarbij helemaal niet nodig dat hij het gevoel heeft, de beschreven
gebeurtenissen te kunnen beleven.* Integendeel, hij leest meestal met het vaste besef
dat dit allemaal ‘in de werkelijkheid’ onmogelijk is. Het is een vraag die hij zich niet
eens hoeft te stellen. Dat Lahringen een onderdeel van onze ervaringswereld is
geworden, waaraan wij heldere herinneringen bewaren, heeft niets te maken met de
‘imitatie’ van Harlingen die het zou zijn. En Kubins Perle is litterair gesproken een
volkomen reële stad - die gelukkig niet bestaat, of zelfs bestaan kan.
Dat houdt niet in dat de schrijver niet de indruk kan wekken, ‘de werkelijkheid te
imiteren’. Hij doet dat vaak, bij wijze van taktiek. Wie deze nabootsing het ware
doel van het schrijven (en lezen) acht, en dus daaraan zijn oordeel koppelt, waardeert
niet het zwaarst wat toegevoegd wordt, maar het vertrouwde waaraan de schrijver
appelleert. Hoogstens zou dan de kijk van de auteur op de ons allen bekende
werkelijkheid over zijn waarde beslissen, - wat mij voor litteratuur een gevaarlijk
criterium lijkt. De mimetische kritiek is levensbeschouwelijk, maar zelfs als zodanig
is haar uitgangspunt beperkt. Zij houdt geen rekening met die schrijvers die de realiteit
zelf of onze opvattingen daarover willen veranderen, oftewel met de belangrijksten
onder die auteurs die haar uitgangspunt lijken te steunen, de schrijvers van sociale
of psychologische romans.
2) Wij spreken allemaal over een figuur die psychologisch niet klopt, of

*

Dit zegt bv. C.S. Lewis. Binnenkort kom ik op deze hele mimetische problematiek terug
n.a.v. een onlangs verschenen werk, Character and the Novel van W.J. Harvey dat mij na
het voltooien van dit stuk in handen kwam. Harvey is een overtuigd voorstander van de
mimetische theorie, zoals op dit ogenblik vele critici in de angelsaksische landen.
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over een sociaal decor waarin wij niet geloven. Dat is impliciet toetsen aan de ons
omringende werkelijkheid.
Tegenwerping: Het psychologisch kloppen wordt alleen door vakpsychologen
getoetst aan een bestaand systeem, maar zij zijn geen litteraire critici. Een litterair
criticus beoordeelt de koherentie van een schijnpsychologisch systeem binnen een
boek. Zolang zijn gevoel voor samenhang niet wordt verstoort heeft hij niet zo gauw
reden om aan de psychologie van de auteur te twijfelen. Hetzelfde geldt voor de
maatschappijtekening. Verhoudingen die ons in de werkelijkheid zouden verbijsteren,
schokken in een roman niet.
Als mijn mimetische tegenstander nu zou zeggen dat het gevoel voor konsistentie
ook te maken heeft met onze werkelijkheidservaring, ben ik het wel met hem eens.
Maar dan zijn wij al op ander terrein; de direkte toetsing aan ‘de werkelijkheid’ heeft
plaats gemaakt voor een immanente toetsing, waarbij het feit dat het litteraire werk
tot onze waarnemingen behoort inbegrepen is. De lezer is ook een mens, daarover
zijn wij het zeker eens. Maar hij leest met de zekerheid dat zijn lektuur hem met een
afgezonderde werkelijkheid in kontakt brengt, met een autonoom geheel. Mimetische
critici redden zich soms uit de moeilijkheden waarmee bijvoorbeeld het surrealisme
hen konfronteert, door hun toevlucht te zoeken bij het onderbewuste. Wij aanvaarden
iets als ‘imitatie’ als het met onze onderbewuste ervaringsmogelijkheden in
overeenstemming is. Daar, in de kelder, ontmoeten wij elkaar dan op een verrassende
wijze. Want die mogelijkheden van het onderbewuste komen mij nu juist voor als
onmogelijkheden van onze ervaringswerkelijkheid, maar misschien leid ik een
uitzonderlijk wild droombestaan.
Een enkele lezer zal misschien zeggen: deze definitie van het litteraire werk gaat op
- tot aan het optreden van Gard Sivik. De fameuze kroketjespoëzie van die heren
verwijst wèl naar een bestaande werkelijkheid.
Dat lijkt maar zo. In feite zijn de gardsivikkers (zaliger nagedachtenis) extra
konventionele dichters. Niet alleen nemen zij de poëtische vorm van hun voorgangers
over, maar dat is zelfs alles wat zij er mee doen! Zij voegen niets aan die konventie
toe. De verwijzing naar een zogenaamd bestaande werkelijkheid telt voor de lezer
niet. Een muuropschrift midden op de pagina van een tijdschrift is geen muuropschrift.
Of het echt ergens gestaan heeft, doet er niet toe. Door de presentatie wordt het een
autonome situatie, een gedicht, maar alleen daardoor. Het
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is poëzie waaraan alle werk door anderen (dichters, niet kleppende buur-vrouwen of
zo) gedaan is. Poëzie, kortom, van journalisten, van lifters, niet ongelijk aan de
domineespoëzie van honderd jaar geleden waarin ook in al bestaande vormen een al
aanvaarde ‘werkelijkheid’ vastgelegd werd, en net zo prekerig.

III
Voordat ik, op basis van mijn definitie van het litteraire werk, meer zeg over de
strukturele analyse en het daarmee verbonden waarde-oordeel, moet ik iets aan de
orde stellen, dat nog minder geliefd is dan de vraag wat litteratuur is, en waar ik zelf
ook aanmerkelijk huiveriger tegenover sta: hoe werkt de litteraire kommunikatie,
wat is de verhouding van schrijver en lezer. Ook hier kan men niet omheen wandelen
als men over de mogelijkheden van een relevante kritiek wil spreken, maar het ijs is
veel gladder omdat vlak naast deze vraag er één ligt die niet voor iedereen op gelijke
of zelfs soortgelijke wijze beantwoord kan worden: wat is de zin van litteratuur. Ik
zal proberen mij uit de buurt daarvan te houden.
Het litteraire werk is een middel van kontakt tussen schrijver en lezer. Professor
Minderaa heeft hierop in zijn afscheidscollege in een bespreking (gedeeltelijk
bestrijding) van de analyses van d'Oliveira de nadruk gelegd (zie Opstellen en
voordrachten, Zwolle 1964). Op dit punt zou hij van d'Oliveira minder tegenstand
krijgen dan hij blijkbaar verwachtte. Maar - ik spreek voor mijzelf al neem ik aan
dat d'Oliveira het van harte met mij eens zal zijn - het uitgangspunt van
litteratuur-als-kommunikatie verliest zijn waarde als men het bijzondere karakter
van die kommunikatie niet voorop stelt. Het is kontakt langs een omweg. Dit indirekte
is niet zomaar een eigenschap, het is een eigenschap zonder welke er geen sprake is
van litteratuur, maar van een brief, een rapport, een dokument.
Op dit punt schiet ook de uitspraak tekort dat litteratuur ‘de meest individuele
expressie van de meest individuele emotie’ zou zijn. In deze (schrijvers-) definitie
wordt aangenomen dat een litterair werk de directe neerslag is van een in de
werkelijkheid ondergane emotie. Dat kan misschien voor een schrijver het geval zijn,
al mag men ook dat, in zijn algemeenheid, betwijfelen juist op grond van
schrijversuitspraken. Het is echter beslist niet waar voor de lezer, of in ieder geval
niet relevant. De emoties van de auteur, zijn ‘aanleidingen’, behoren voorgoed tot
het verleden en kunnen door niets meer opgeroepen worden. De ervaringen
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van de lezer zijn echter in principe voortdurend opnieuw aan de orde te stellen. Het
gedicht heeft geen toekomst als schrijversontroering maar als lezers-, enfin, vooruit
maar: ontroering. Het is van geen enkel belang of wat de lezer ondergaat van dezelfde
orde is als, laat staan gelijk is aan, wat eens de schrijver onderging voor of tijdens
het schrijven. Het effekt van een litterair werk, de waarde ervan met andere woorden,
wordt niet bepaald door de mate waarin de schrijver zijn gevoelens, gedachten etc.
erin onder heeft kunnen brengen, maar door wat de lezer er mee kan doen.
Daarmee kom ik aan de grens van het terrein waar de lezer (en criticus) zich in
kontroleerbare termen over zijn bezigheden kan uitlaten. Wat dan komt is psychologie,
en al is er over de ‘psychologie van de litteratuur’ heel wat geschreven, er bestaat
nauwelijks iets over die van de litteratuur-konsument. De vraag: waarom leest men
eigenlijk een litterair werk, is maar heel zelden afzonderlijk gesteld. Iedereen kent
Freuds theorie van de wensvervulling (die echter niet primair met het oog op de
litteratuur is opgesteld) en de aanvullingen en correcties daarop; verder zijn er
theorieën die aan de andere kant beginnen, bij de schrijver dus, en die alleen in
verband daarmee de rol van de lezer, als ontvanger, voorbijgaand vastleggen. Maar
de toegespitste vraag, wat er bij het lezen van een litterair werk gebeurt en waarom
men er aan begint, die schijnt psychologisch niet zo belangwekkend te zijn, al zijn
er heel wat meer lezers dan schrijvers. Misschien moet men het anders zeggen: er
zijn onder de psychologen, evenals onder de critici, heel wat meer mislukte schrijvers
dan geslaagde lezers, - en dan wordt de omissie begrijpelijk.
Omdat de strukturele analyse start bij de vraag, wat een bepaald litterair werk voor
een bepaalde lezer betekent, en daarna probeert om dat op ook voor anderen zinvolle
wijze vast te leggen, is de vraag wat lezen en dus analyseren inhoudt, voor ons zeker
relevant. Nu er geen bestaande litteratuur is waarnaar ik verwijzen kan, terwijl ik
deze kwestie toch niet omzeilen wil, moet ik wel komen met een hypothese, liever
dan met de altijd klaar liggende ‘introspektie’ te schermen.
Het lezen van een litterair werk is een soort tournooi, een schijngevecht. De lezer
krijgt door de schrijver een situatie voorgezet waarin hij zich kan inleven, terwijl hij
tegelijkertijd weet dat hij er ieder moment weer uit kan. Hoeveel de lektuur van een
werk voor een bepaalde lezer betekent, hangt af van de vraag, hoeveel spanningen
hij er in projekteren kan. Als hij bijvoorbeeld zijn onopgeloste konflikten onder kan
brengen in een van alles en iedereen geïsoleerde situatie, kan hij er in reinkultuur
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mee ‘afrekenen’, - voor de duur van het boek of het gedicht. Dit is waarschijnlijk
een van de redenen waarom men zich zo vaak ontheemd voelt na de lektuur. Men
moet een komfortabele situatie verlaten waarin de onformuleerbare eigen konflikten
een vorm hadden gekregen, die ze zichtbaar maakte, overzichtelijk, en soms zelfs in
schijn oplosbaar.
Wat ik hier zeg, is, eerder dan een tegenspraak van de freudiaanse theorie, een
aanvulling daarvan. Ook aan de wensvervulling kan immers binnen dat ‘schijngevecht’
een plaats ingeruimd worden. Bovendien sluit deze voorstelling van wat het lezen
voor de lezer betekent, aan bij de oudste samenhangende theorie waarover wij
beschikken, die van Aristoteles. Mijn omschrijving heeft veel weg (en dat heb ik
door de formulering zelf moedwillig versterkt) van zijn ‘katharsis’. Zodra echter de
algemene formule nader geadstrueerd wordt, blijkt hoe groot het verschil is,
Aristoteles is te optimistisch, evenals Freud trouwens. Katharsis en wensvervulling
zonder meer zijn geen kenmerken van de beste litteratuur, maar eerder van het werk
van de zwakke broeders. Misschien dat dit in andere tijden anders lag, maar voor
onze periode kan toch wel gekonstateerd worden dat alleen tweederangs boeken op
de laatste pagina de lezer het gevoel geven dat er iets ‘opgelost’ is. Een grote roman
maakt zijn lezer eerder ongemakkelijk dan tevreden. Het zekrijgen-mekaar verhaaltje
waardoor een onbevredigde juffrouw de volgende week weer door kan komen, zal
heel zelden, zelfs in een meer gekompliceerde vorm, bij een boek van enig belang
voorkomen. Als er troost voor de juffrouw uit moet komen, zal het zoiets worden
als: niemand ‘krijgt’ ooit een ander, alle mensen zijn net zo eenzaam als ik. Daarmee
is haar privé-probleem niet opgelost, zelfs niet voor de tijd van een week.
Deze vraag naar de werking van litteratuur mag nooit te simpel utilitair gesteld
worden, en iedere algemene formule voor het persoonlijk rendement zal op het
beslissende punt tekort schieten. Het beste lijkt het mij dan ook om de meest open
woordkeuze aan te houden: voor een lezer is een litterair werk van belang als hij zijn
persoonlijke spanningen, en daarbij behoren natuurlijk ook de bewuste problemen,
er in zichtbaar gemaakt ziet, in een situatie die niet de zijne is maar waarin hij zich
wel inleven kan. Als het zo geformuleerd wordt, springt de funktie van het isolement
in het oog; alleen doordat het werk in die mate ‘losgeraakt’ is van de schrijver dat
het buiten diens leven om ook betekenis heeft gekregen, kan een lezer er iets mee
beginnen. Wanneer het anders lijkt te zijn, wanneer een boek de lezer uit schijnt te
nodigen tot identifikatie
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met de schrijver bijvoorbeeld, is dat een litteraire kunstgreep als een andere.
Voor de analist draait het er steeds om, uit te maken op welke wijze de geïsoleerde
situatie van het verhaal of gedicht ervaren wordt; als de schrijver de schijn van het
tegengestelde opwekt, en suggereert dat de lezer ook met hem te maken heeft
voorzover hij zich niet in zijn boek vertoont, probeert hij ons met een kluitje in het
riet te sturen. Negéren kan de analist dit soort organisatorische maatregelen van de
schrijver niet, want als bepaalde middelen gebruikt worden, moeten zij ook effect
sorteren. De ‘verslag-vorm’ bijvoorbeeld is een afspraak tussen lezer en schrijver,
maar beiden moeten zich daar dan ook aan houden. Het onzakelijk gebruik van
‘trucs’, is één van de duigen die bij een analyse duidelijk worden. Als een analist
daarmee te maken heeft - in zijn ogen natuurlijk - staat het rapport van de analyse
voor hem gelijk aan een negatief waarde-oordeel. Dat betreft dan het soort boeken
waarvan de verdedigers zeggen: als je alles zo op de keper beschouwt maak je de
boel kapot, of: met de moker van de techniek keun je ieder bouwwerk klein krijgen.
Antwoord: als het de schrijver zelf is, die de hamer levert, moeten wij hem ook
gebruiken.
Ik heb het persoonlijk rendement van de lektuur gezocht in het zichtbaar maken
van eigen spanningen en problemen, niet in de oplossing daarvan (de eigenlijke
‘katharsis’ dus). Dat zal voor anderen anders zijn. Wie in oplossingen gelooft, zal
ze ook in een litterair werk zoeken. Ik niet.
Bovendien, het is niet zo gesteld, dat wij alleen boeken kunnen lezen die gaan
over dingen waar wij 's nachts van wakker liggen. Integendeel. Een groot schrijver
weet een miniem onrusthaardje in zijn lezers aan te wakkeren tot een burgeroorlog
van interne spanningen. Zelfs wat de lezers niet als problematisch beleefden, weet
hij daarin te betrekken. Hij geeft dus niet alleen vorm aan al bestaande spanningen,
maar hij kan ze zelfs oproepen. Van andermans borrel waar hij zelf niet van gedronken
heeft, krijgt de lezer een kater van drie dagen. Dan doet de schrijver het omgekeerde
van ‘oplossen’.
Ook op de lange baan wordt de waarde van een litterair werk bepaald door de mate
waarin het zijn lezers dwingt, er iets mee te doen. Een boek is historisch gezien
belangrijker naar gelang het voor de lezers werkzaam blijft bij het projekteren (of
oplossen, scherp stellen, vergroten en zelfs kreëren) van spanningen die zij als
fundamenteel erkennen. Hier hoef ik verder niets over te zeggen, omdat anderen
deze ‘polyinterpretabiliteit’ al grondig behandeld hebben.
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Van een eenvoudige katharsis in de zin van schoonmaak is nu niet veel meer over,
en dat spreekt van zelf. Alleen onbelangrijke innerlijke konflikten kunnen zo
eenvoudig opgelost worden.
Een terzijde voor humoristen, die zich, bij uitzondering eens niet glunder, zullen
afvragen waar de luchtige litteratuur blijft, die van de bevrijdende lach. Waar ik het
over heb, dat is allemaal zo loodzwaar, hoogstens voor een lachje halverwege is
plaats, maar blijkbaar gaat het tenslotte voor mij in de litteratuur maar om heel
sombere zaken!
Dat is misschien wel waar. Tenminste als wij het over eersterangs litteratuur
hebben. De boeken waar de lezers grinnikend of gierend uit opduiken, hebben
blijkbaar, àls ze spanningen opwekten - wat wel zo zal zijn, gezien alle theorieën
over de lach - tegelijk met de ziekte het geneesmiddel toegediend. Het lijkt mij zelfs
duidelijk dat de ware humorroman, net zo goed als de echte crime story en het pure
pauldekockje, de spanningen alleen maar oproept om er later een oplossing voor te
geven. De lezer heeft met zo'n boekje maar heel weinig te maken. Hij moet net zo
veel woorden niet overslaan dat hij aan het slot het Licht ziet.
Alleen onverbeterlijke lachebekken zullen uit dit terzijde opmaken, hoop ik, dat ik
iets tegen een met humor geschreven boek heb. Dat hoeft immers net zo min een
humorroman te zijn als de Karamazovs een detective.

IV
Ik heb, aarzelend, iets gezegd over de redenen die een mens kan hebben voor dat
hoofdschuddende gedoe dat het lezen van een roman of een gedicht is; ik heb veel
minder aarzelend een werkdefinitie gegeven van het objekt van die bezigheid: het
litteraire werk; en zonder enige wroeging verklaar ik, in dit probleemveld niets te
maken te hebben met de vraag wat iemand bezielt wanneer hij een gedicht of een
roman schrijft.
Maar behalve de schrijver en de lezer is er nog iemand, en diens motieven en
bezigheden kan ik niet negeren. Ik bedoel de criticus. Men heeft dus zijn redenen
om te lezen. Goed. Maar wat kan zo'n lezer er toe brengen om, als alles achter de
rug is, nog eens zelf aan het schrijven te gaan en criticus te worden?
Die vraag is heel wat vaker gesteld en beantwoord dan alle andere die ik tot nu
toe behandeld heb, en dan meestal in deze zin: de criticus
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neemt wraak, bijvoorbeeld omdat hij een gefrustreerd schrijver is. Het psychologische
huismiddeltje dat hier gebruikt wordt, kan natuurlijk met het zelfde gemak gebruikt
worden bij de behandeling van de criticus, of, al een stadium eerder, van de schrijver
zelf waar alles mee begon. Want wat doet die anders dan wraak nemen op het bestaan
omdat hij in zijn dagelijks leven in zijn diepste ambities gefrustreerd is? Het is
allemaal zeker wel een beetje waar, en gaapverwekkend vervelend. Wraaklust kan
niet de enige drijfveer van de criticus zijn, net zo min als men uit louter wrok tot het
schrijven van poëzie komt. En als het wel zo zou zijn, zou de energie die aan de
wraakneming besteed wordt, hem al interessant maken; de meeste mensen hebben
er minder voor over.
Er is geen lezer van litteratuur die niet het vreemde verschijnsel kent van de
innerlijke boekenkast. Wanneer wij een boek gelezen hebben, en het heeft, hoe dan
ook, indruk op ons gemaakt, dan vormen wij ons een beeld ervan, een kondensatie
van wat het tijdens de lectuur voor ons werd. Zo blijft het in een persoonlijk
gemythologiseerde vorm voortbestaan, totdat het weggesleten is of door hernieuwde
lezing vervangen door een nieuw beeld. Voor de een zal dit ‘innerlijke beeld’ heel
vaag zijn, een geur, een kleur, een atmosfeer, voor de ander zal het een bijna
stereometrische aanwezigheid zijn. Behalve van het soort lezer hangt dit ook nog af
van het boek. Maar één ding kan bij alle kategorieën boeken en lezers blijkbaar
voorkomen: de behoefte om die innerlijke aanwezigheid van het boek te externiseren,
soms om er van af te komen, soms om de beleving van het boek waar het ‘innerlijke
beeld’ een relikt van is, duurzaam te maken. Die behoefte om de leeservaring te
continueren of te hernieuwen (of om de pitten uit te spugen), is wat iemand tot een
incidentele of recidiverende criticus maakt. Bepalend voor wat de criticus nu gaat
doen, is de wijze waarop zijn ‘innerlijke bibliotheek’ in elkaar zit.
Ik zou, geen grapje, graag eens een Rorschach test willen meemaken van een aantal
critici. Ik heb zo'n idee, dat de man die bij ieder plaatje een verrassende karakteristiek
heeft en binnen vijf minuten buiten staat, als criticus een Lehmann blijkt te zijn,
terwijl de mijmerende kleurenziener die soms de man met het bloknoot een flinke
tijd aan het schrijven houdt, als volbloed impressionist de krant inkomt. Beide
categorieën critici hebben genoeg aan het innerlijke beeld dat zij van een boek
overgehouden hebben, op het moment dat zij hun kritiek gaan schrijven. Soms zijn
ze allang vergeten dat er een boek geweest is.
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Maar de dubber of prater, die steeds weer naar al lang weggelegde plaatjes terugkeert
omdat hij één klein rotspatje geen plaats kan geven in zijn koherente voorstelling
van iets waarvan hij heel goed weet dat het door een kinderspelletje van het toeval
tot stand gekomen is, en die daar uren lang mee bezig blijft, die zal wel met een
strukturele analyse te voorschijn komen, als hij eindelijk aan de gang gaat. Zijn
‘innerlijke beeld’ maakt het hem niet zo gemakkelijk, want wat kan hij er over zeggen
dat voor een ander nog betekenis heeft? Al ervaart hijzelf het spook dat van de lektuur
overbleef als een sneeuwkristal, zeg dat maar eens tegen een ander! Het is even reëel
en tegelijk ongrijpbaar als een stereometrische figuur, maar dat kan niet onder
woorden gebracht worden omdat er geen taal voor bestaat. Omschrijving van wat
hij bedoelt is alleen maar mogelijk in de termen van het boek zelf. Hij wordt een
ergocentrisch criticus omdat hij wel moet. Het enige voordeel dat zijn omslachtige
taktiek voor de lezer heeft, is, dat hij als criticus het boek zoals het voor hem geworden
is, moet toetsen aan het boek zoals het voor iedereen in de winkel te koop ligt.
Zo heel andere drijfveren dan een kreatief schrijver, heeft een criticus dus blijkbaar
niet. Beiden raken in beweging door iets dat niet anders bestaat dan als innerlijke
aanwezigheid, maar het verschil is dat de strukturele analyticus (tot wie ik mij verder
beperk) gebonden is. Om het ‘ding’ dat hij pakken wil, te bereiken, moet hij naar de
oorsprong van zijn impulsen gaan, in tegenstelling tot de kreatieve schrijver die zijn
‘feitelijke adstruktie’ juist uit heel andere domeinen zal halen dan waar de eerste
stoot vandaan kwam. Hij maakt iets dat in zijn hele samenhang nieuw is, terwijl de
strukturele analyticus steeds te maken blijft hebben met iets dat er al was voordat hij
tot schrijven geprikkeld werd. Zijn aktiviteit ligt tussen die van de schrijver en de
wetenschapsman in. De andere soorten critici staan veel dichter bij de scheppende
schrijver; vandaar dat zij het vaak in werkelijkheid ook zijn.
Mijn excuses voor deze passage, die voor bepaalde lezers ongetwijfeld vol van
mythologie is. Wie helemaal niet begrijpt waar ik het over heb, is niet gemaakt voor
de strukturele analyse; hij zal ook dit citaat uit Eliot's Sacred Wood (Uitgave van
1964, p. 15) niet kunnen volgen: ‘the perceptions (bij het lezen van een litterair werk)
do not, in a really appreciative mind, accumulate as a mass, but form themselves as
a structure, and criticism is the statement in language of this structure; it is a
development of sensitivity’. Het is dezelfde Eliot die opmerkte dat de

Merlyn. Jaargang 3

492
schok van verrassing nodig is bij de kennismaking met een werk, maar dat men er
geen waarde aan mag toekennen als deze verrassing zich niet omzet in iets dat een
blijvende aanwezigheid vormt.

V
Voor een lezer die iets van een boek verwacht wanneer hij begint te lezen, staat er
meer op het spel dan een prettige avond met een paar duizend elkaar fraai opvolgende
zinnen. Hij moet er wat van maken, want als hij het zelf niet doet, niemand doet het
voor hem. Geleidelijk krijgt hij zijn gegevens binnen, zin voor zin, en daaruit moet
hij een wereld opbouwen die voor hem als lezer zinvol is, een kunstmatige wereld,
die ook niet direkt verwijst naar een bestaande, maar die voor hem toch als een
bijzondere realiteit zinvol kan worden, wanneer hij de verhaalde gebeurtenissen
lading kan geven via zijn eigen spanningen, konflikten of ervaringen.
Het eerste wat hem te doen staat, is, te weten komen vanuit welk perspektief hij
de dingen te zien krijgt. Hij krijgt de ‘gebeurtenissen’ (tussen aanhalingstekens omdat
dit woord bij gedichten vaak onjuist is) opgediend in een bepaald kader want
zonderdien zouden zij niet kunnen funktionneren. Dit kader bepaalt het
lezers-perspektief op de wereld van het gedicht of verhaal. Zo bijvoorbeeld kan een
roman gepresenteerd worden als de terugblik van een oude man op zijn hele leven
of op een bijzonder ogenblik daaruit. Of als een dialoog (Du Perrons Nutteloos verzet
en Roger Martin du Gards Jean Barois). Maar ook kan het veel moeilijker zijn, of
zelfs onmogelijk, om vast te stellen ‘wie er aan het woord is’. Dat geldt voor alle
romans waarin een onbepaalde en onpersoonlijke instantie het verslag levert, dat dan
eigenlijk niet zo genoemd mag worden. Die onpersoonlijke instantie zal doorgaans
alles kunnen overzien, en overal tegelijk zijn. Een nauwkeurig aangeduide verteller
heeft minder bewegingsvrijheid en wondermacht.
Voor poëzie geldt ongeveer hetzelfde. Daar kan eveneens een onpersoonlijke
‘woordvoerder’ zijn, maar ook een rechtstreeks sprekende ik, het ‘lyrische ik’ (zie
W. Blok over Boutens in Merlyn III, 5). Ook een gesprekssituatie kan het kader van
een gedicht vormen: Hooft's Galathea. Enzovoort.
Er is dus heel wat mogelijk, bij deze afspraak tussen auteur en lezer om de situatie
vanuit een bepaalde, of onbepaalde, hoek te zien, maar één ding kan niet: willekeurig
de afspraak veranderen zonder de ander op
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de hoogte te stellen. De schrijver die dit alsof-kader* waarbinnen hij de gebeurtenissen
laat zien, wil wijzigen, moet dat duidelijk doen, zó althans dat de lezer hem kan
volgen. En hij moet er gegronde redenen voor hebben, want een zo scherpe wending
als een verandering in het alsofkader is een verkeersaanwijzing waar alle andere aan
ondergeschikt zijn. Iedereen kent wel gevallen van zo'n radikale heroriëntering. Een
goed voorbeeld is William Goldings Pincher Martin, waarin pas bij de laatste zinnen
blijkt dat de lezer de gebeurtenissen het hele verhaal door in een ‘verkeerd’ alsof-kader
heeft geplaatst. De werking van een reuzenzwaai als deze, als hij lukt, is buitengewoon
ingrijpend. In een flits moet de lezer het hele verhaal weer voor ogen halen en alles
opnieuw interpreteren, betekenis geven.
Ook kan het voorkomen dat een verhaal halverwege werkelijk een ander alsof-kader
krijgt, dus niet zo dat de lezer tot op dat moment ‘verkeerd’ gelezen blijkt te hebben,
maar bijvoorbeeld doordat de gebeurtenissen vanuit een andere persoon gezien
worden.
Het alsof-kader bepaalt ook de betekenis van de details. Een enkele keer wordt
het snel en zonder omwegen meegedeeld, zonder verder wijzigingen te ondergaan,
maar vaak, vooral in recente litteratuur, gaat het minder openlijk. De lezer krijgt het
een in het ander, en moet dus het alsof-kader losmaken uit de details en de details
plaatsen binnen een zich geleidelijk aftekenend alsof-kader. Hij zal bijvoorbeeld
lange tijd niet door hebben of hij een ‘droom’ verteld krijgt, of een ‘reële ervaring’,
en soms komt hij dat helemaal niet te weten. Dan ontstaat er een soort verhaal of
gedicht dat in verschillende alsof-kaders geplaatst kan worden, en zo iedere keer een
ander feitelijk patroon oplevert. Ook lokaal kan dit procédé van het verspringende
perspektief voorkomen, maar daar zullen toch expliciete middelen gebruikt moeten
worden om de wisseling aan te geven, omdat anders de lezer eenvoudig niet weten
kan dat de afspraak veranderd is, en dat nu alles een andere betekenis heeft dan
tevoren. Die middelen kunnen heel onopvallend zijn, maar straffeloos weglaten kan
de schrijver ze niet. Voorbeeld: een roman die een zelfde gebeurtenis vertelt in vijf
hoofdstukken, waarin iedere keer een andere ik aan het woord is. Het snelste middel
om de lezer in te lichten is: een naam boven de hoofdstukken. Maar het kan op
oneindig veel andere manieren. In het eerste hoofdstuk kunnen de namen van de vier

*

In de polemiek over Hendrik de Vries (Merlyn III, 4) gebruikte ik het woord kern-situatie.
Dat reserveer ik voortaan liever voor de verhouding van de figuren binnen het boek, dus voor
iets dat niet tot de kommunikatieve relatie schrijver-lezer behoort.
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andere personen genoemd worden, in het tweede ervan en dan één andere, enzovoort
tot het laatste hoofdstuk waarin helemaal geen naam meer voor hoeft te komen. Het
tempo waarin de schrijver zijn lezers inlicht, hangt samen met de hoeveelheid
onzekerheid die hij hun wil opleggen.
Als de lezer eenmaal genoeg weet om de gebeurtenissen in een (voorlopig)
alsof-kader te plaatsen, of met enkele mogelijkheden tegelijk rekening te houden,
kan hij het - zijn - verhaal of gedicht gaan opbouwen, voortdurend nieuwe gegevens
in handen krijgend, en oude hertoetsend, totdat een uitzonderlijk groot vlak bladwit,
een streep, een nieuwe titel of wat ook, hem waarschuwt dat hij aan het einde is
gekomen en niet verder kan gaan zonder met een nieuw geheel te maken te krijgen.
Dan begint een proces dat tegelijk vergeten en herinneren is. Sommige dingen
schuiven weg, andere komen juist naar voren die eerst niet opgemerkt waren, nieuwe
ervaringen verdringen die van de lektuur, en op een gegeven moment merkt de lezer
dat het boek nu werkelijk uit is. Het is ‘innerlijke aanwezigheid’ geworden, vrijwel
statisch, al is het gedurende lange tijd nog tot iets groter helderheid op te roepen. Als
de lezer criticus is, komt nu het volgende stadium. De aanleiding daartoe kan heel
verschillend zijn. Voor een recensent vloeit uit zijn beroepsverplichtingen voort, dat
hij het meestal niet tot half vergeten en opbergen in de innerlijke boekenkast laat
komen. Vaak genoeg konstateren dagblad-critici dan ook dat zij maanden nadat zij
over een boek geschreven hebben, en zonder dat zij het opnieuw in handen gehad
hebben, een totaal andere voorstelling ervan gekregen hebben. Voor anderen zal de
reden dat zij gaan schrijven meer met de reaktie op de lange duur te maken hebben,
met het ‘innerlijke beeld’ dus. De direkte aanleiding kan dan heel incidenteel zijn;
door de etalage van een boekhandel bijvoorbeeld of door een nonchalant citaat, kan
plotseling het boek dat jaren of maanden lang alleen maar als een relikt voortbestond,
weer problematisch worden. Het is als met de beerdiertjes waar wij ons op school
van lieten vertellen: in kwade tijden liggen zij als zandkorrels in de goot, maar
plotseling gaan zij weer teken van leven vertonen, van een kristalstruktuur worden
zij weer beestjes met een slurfje en zuignapjes. Dan gaat de criticus aan het werk,
herlezend, notities makend, nog eens lezend. Het innerlijk beeld, die herinnering aan
een bestaande struktuur, wordt gekonfronteerd met zijn oorsprong, en verbazing over
de inmiddels aangebrachte vervalsingen zal doorgaans de eerste reaktie zijn van de
herlezende criticus.

Merlyn. Jaargang 3

495
Is het dus zo: de strukturele analyse is een uitvloeisel van een bepaalde psychische
konstellatie bij een lezer die van boeken en gedichten ‘strukturen’ onthoudt en
bovendien een opvallende behoefte heeft, alle dingen die hij tegelijkertijd waarneemt,
ook als bijeenhorend te ervaren? Een gevolg van een soort horror vacui bij de analist,
in plaats van een adequate responsie op eigenschappen van het werk? Gelukkig niet.
In mijn definitie van het litteraire werk heb ik opgenomen dat een kenmerkende,
en uitsluitende, eigenschap ervan is, dat het niet rechtstreeks verwijst naar een
bestaande werkelijkheid, maar zijn eigen, niet langs andere weg te kennen,
werkelijkheid stelt of beschrijft. Die werkelijkheid ontstaat uit de woorden die gebruikt
worden, en alles wat geschreven wordt, draagt er toe bij. De samenhang van alles
met alles is een gevolg van het ‘kreatieve’ taalgebruik. De schrijver schept een
werkelijkheid, maar al doende raakt hij er ook aan gebonden. Hoe authentieker de
door hem geschapen realiteit is, hoe meer de samenhang van alles met alles er een
kenmerk van is. Mededelingen die in de ogen van de lezer niet ter zake zijn,
verzwakken het werkelijkheidskarakter. Zelfs een schrijver die een chaotische
werkelijkheid voor zijn lezers wil neerzetten, kan dat niet met een chaos van woorden
doen, want dan ontstaat er voor de lezer helemaal geen boek.
De schrijver zal dus alles doen om de koherentie van zijn verhaal of gedicht te
versterken, en daartoe moet hij technische middelen gebruiken, die met enige speurzin
terug te vinden zijn. Al te in het oog lopend mogen die middelen niet zijn, omdat zij
dan uit het verhaal of het gedicht naar voren springen. Een beetje zoeken doet een
lezer goed. (Er zou een geschiedenis geschreven kunnen worden van het opkomen
en weer in onbruik raken van eenheid-versterkende middelen. Een sterke binding
van het rhythmisch verloop aan het metrisch substraat is bijvoorbeeld lange tijd een
funktioneel middel geweest, maar voor de moderne lezer werkt zij als een verstoring
van de (litteraire) werkelijkheid. Het gebruik van de hulpmiddelen is een delikate
zaak, maar zonder technische apparatuur bestaat litteratuur niet, omdat er geen
litteraire werkelijkheid gekreëerd zou kunnen worden. Ook op dat gebied zou men
van afspraak kunnen spreken, herkenningssignalen die toch niet al te vertrouwd
mogen worden.)
Hiermee kan ook de funktionele verbondenheid van inhoud en vorm als een
bijzondere eigenschap van de litteratuur in verband gebracht worden. Een technisch
hulpmiddel is niet een versierinkje (dan is het al onwerkzaam geworden), maar de
weg waarlangs die ene realiteit waar
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wij mee te maken krijgen, geschapen wordt, de inhoud dus. Het kan niet ‘ook anders’,
want wat anders gedaan zou worden, geeft ook een andere werkelijkheid, een ander
boek of gedicht dus. De gedachte dat vormgeving bijzaak zou zijn, in plaats van
identiek aan kreëren, kan alleen opkomen in iemand die er van uit gaat dat de litteraire
werkelijkheid een andere imiteert.
Dat wil niet zeggen dat ik beweer dat er nooit iets in een boek of een gedicht staat
of mag staan dat wij hadden kunnen missen. Er is in vrijwel ieder litterair werk een
marge van minder belangrijke mededelingen die vervangen kunnen worden door
andere zonder dat er veel gebeurt. Maar dat zijn dan ook juist die dingen die voor
het inzicht in het werk van weinig belang zijn.
Hierna hoef ik niet meer te betogen dat ik de strukturele analyse de beste methode
vind om het litteraire werk te benaderen. Door de bestudering van de technische
hulpmiddelen (de kunstgrepen en trucjes om het minder waardig te zeggen) dringt
de analist door in de bijzondere realiteit van het werk, doel van alle lezers, die echter
niet altijd evenveel tijd aan dat ene boek kunnen besteden als de criticus die er zijn
stokpaard van gemaakt heeft. Er is dus ook geen verschil tussen de technische analyse
en het vaststellen van de betekenis. De analyses in Merlyn hebben steeds om de
betekenis gedraaid, en toch liggen de argumenten van tijd tot tijd op het terrein van
de uiterlijke vormgeving. Door over het een iets te zeggen, behandelt de analist
onvermijdelijk ook het ander.
Ook over de waarde van het geanalyseerde werk, spreekt men zich uit door vast
te stellen of en op welke wijze er een bijzondere werkelijkheid in geschapen wordt.
Het waarde-oordeel en de strukturele analyse zijn onverbrekelijk verbonden.

VI
Langs theoretische weg heb ik laten zien, waarom ik meen dat strukturele analyse
en evaluatie twee facetten van hetzelfde zijn, en dat dit voortvloeit uit de bijzondere
geaardheid van het litteraire werk. Ik wil dat nu nog kort adstrueren met enkele
voorbeelden. Het moet namelijk nog duidelijk gemaakt worden, aan de hand van de
praktijk, dat de criticus een bepaald verschijnsel kan laten zien, maar dat het oordeel
daarover een zaak van persoonlijke keuze blijft. Natuurlijk kan een goed criticus zijn
lezers beter overtuigen dan een slecht, niet alleen door de argumen-
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ten die hij gebruikt maar vooral door de wijze waarop hij ze hanteert. Ook dat is een
talentkwestie, zoals alles wat met schrijven te maken heeft. (Ook het talent van de
lezer speelt bovendien een rol, en de affiniteit etc.)
De voorbeelden die ik geef zijn als analyse monsters zonder waarde. Ik beperk
mij tot twee gevallen van een scherpe breuk in de alsof-situatie, waarvan ik het ene
positief, het andere negatief waardeer. Meer gekompliceerde voorbeelden, dus niet
de alsof-situatie betreffend maar bijvoorbeeld stijl of kompositie, daarvoor is hier
geen plaats.
Vestdijks Nadagen van Pilatus begint zo (eerste druk):
‘Welke ziekten zijn hier inheemsch, in Egypte?’ vroeg de bezoeker, terwijl
hij zijn eene been over het andere sloeg onder den wijden reismantel.
Daarbij was het hem alsof hij achteroverviel, achterovergestooten werd
door zijn eigen hooger komende knie.
Op de eerste bladzijde, komt de naam Antonius Avillius Flaccus voor. Dat moet wel
een romein aanduiden van lang geleden. In onze dagen geeft men zo'n naam alleen
nog maar aan een hond of een kat.
Daarmee is het alsof-kader al vrij volledig gegeven. Wij hebben met een historische
roman te maken, die echter als aktualiteit gepresenteerd wordt. De zin over de knie
is heel belangwekkend omdat hij de lezer het perspektief van de zitter geeft, dat
echter onmiddellijk vervangen wordt door een ander: ‘(er was niets van gekwetstheid
in zijn gezicht te bespeuren’. Wij staan nu weer ergens anders te kijken, naar datzelfde
gezicht waaruit wij zoëven nog naar buiten keken.
De lezer heeft dus een grote bewegelijkheid binnen de situatie, of liever, moet de
schrijver volgen in een snel verspringend perspektief. Maar één illusie zal moeilijk
opgeofferd kunnen worden: het aanwezig zijn van de lezer in het verleden.
Het hele boek door blijft dan ook onze plaats binnen de situatie gereserveerd, al
zitten wij steeds ergens anders. Tot aan bladzijde 371, waar wij lezen:
Hij liep rond in het harnas van Alexander den Grooten of als de godin
Diana verkleed, hij vulde zijn tijd met dwaze ondernemingen: een brug
over het Forum bouwen, vreedzame dorpen in de buurt van Rome
binnenvallen met zijn leger, - kortom wat de historie over hem weet te
verhalen.
Daar gaat de lezer. Een heel boek lang heeft hij de gebeurtenissen moeten opvatten
als om hem heen plaats vindend, en nu, zes pagina's voor het slot, wordt hij er
uitgegooid. Een breuk die niemand zal ont-
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kennen, maar het oordeel erover kan heel verschillend uitvallen.
Ik kan mij voorstellen dat er lezers zijn die vinden dat dit niet mag. Ze zaten net
zo lekker in het oude Rome. Vestdijk mag hen daaruit niet verwijderen; daar zijn ze
zelf mans genoeg voor, door op te houden met lezen of door na de laatste bladzijde
Ewald Vanvugt in handen te nemen.
Zelf vind ik de truc heel effektief. Net voordat de pret uit was, heeft de schrijver
die de hele affaire aanhangig gemaakt heeft, nogmaals krachtig het heft in handen
genomen. Hij laat de kamera bliksemsnel achteruit rijden, en wat er daarna nog
verteld wordt, is in een geheel andere toon gesteld dan het langgerekte verhaal tot
nu toe; als een kroniek haast. Daarmee bereikt hij een bijzonder effekt bij ervaren
lezers. Het hele boek door wisten wij natuurlijk al dat dit geen ‘geschiedenis’ was,
maar ‘fiktie’, die alleen maar pretendeert iets met het in werkelijkheid gebeurde te
maken te hebben. Dat geeft een zekere terughouding bij de lezer, die zich bij
historische romans net iets te sterk bewust kan zijn van het feit dat het om een
schijn-werkelijkheid gaat. Het bestaan van een ‘echte’ werkelijkheid door die van
het verhaal heen, kan het tot stand komen van de romanwerkelijkheid dwarsbomen.
Door de zwaai aan het eind komen wij plotseling in de geschiedschrijving terecht en
bij deze inhoudelijke ommekeer sluit zich de vertelwijze aan. Ondertussen blijft het
verhaal net zo fiktief (dat is: reëel binnen de eigen grenzen), maar het (schijnbaar)
puur historische slot, werkt terug op het voorgaande. Een eventueel bestaande
reservatio mentalis bij de lezer wordt opgeheven. De breuk heeft nog een effect,
namelijk dat de scheiding roman-historie scherper gemaakt wordt, lokaliseerbaar is,
dat wil zeggen dat het spel gespeeld wordt met open kaarten, wat een argwanige
lezer vaak zal vertederen.
Omdat bij de evaluatie van een breuk als de hier gesignaleerde de opinies sterk
uiteen kunnen lopen, wil ik aan dit voorbeeld de moraal voor de analist vastknopen,
dat bij het vaststellen van ‘inkonsistenties’ voorzichtig omgesprongen moet worden
met het konkluderend waarde-oordeel. Als principe lijkt het uitgangspunt juist dat
men alles moet proberen, om de breuk te integreren, een funktionele plaats te doen
innemen. De rol van de criticus is in dit stadium nog passief. Pas als het gat door
nadere beschouwing niet gedicht wordt, maar zich juist verder opent, krijgt hij het
recht om een negatief oordeel uit te spreken.
Volgende patiënt: Ewald Vanvugt.
Case history: in Een bijzonder vreemde dief wordt letterlijk afgedrukt
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wat een jongen schrijft, zoals het komt, als een voorbereiding op het echte schrijven.
Een teken dat vele malen voorkomt () kan ik niet anders verklaren dan als
weglatingsteken; het oorspronkelijke dokument wordt dus overgeschreven en daarbij
op de voet gevolgd. Dat is de alsof-situatie. Een verhaal-struktuur heeft het boek,
oppervlakkig geoordeeld, niet. Het doet zich voor al een stroom overpeinzingen,
anecdotes, uitgebreidere verslagen van werkelijke gebeurtenissen, verhaalaanlopen
etc. Datum- en uurindikaties versterken dit effekt van gekopieerd ‘dagboek’. In deze
stroom komen twee passages voor die volkomen identiek zijn (p. 48 en p. 110); het
gaat over verveling, dus letterlijke herhaling is een begrijpelijk middel om
eentonigheid aan te geven, - in een verhaal, niet in een dagboek. Daarbij moet men
naar een andere verklaring zoeken, zoals: door een slordigheid bij het afschrijven
raken de bladzijden door elkaar, een zelfde vel wordt twee keer overgetikt.
Maar de eerste keer staat boven de betreffende passage het cijfer 13, de tweede
keer 30. Uit alle andere plaatsen waar dit soort cijfers staan, maak ik op dat het
datum-indikaties zijn van de oorspronkelijke notities (en niet van het overtikken)
omdat zij in overeenstemming zijn met de ordening van de gebeurtenissen in de tijd.
Dus had er een zelfde cijfer moeten staan. Nu dat niet zo is, blijft er maar één
mogelijkheid tot verklaring over: de ik schrijft moedwillig dezelfde passage twee
keer op, bijvoorbeeld om verveling te suggereren. Dat hoort bij een ander alsof-kader
dan de rest van het boek, die de illusie wil wekken van een spontaan, in litteraire
onschuld neergeschreven geheel. De lezer konkludeert dat de schrijver, en dat is
ditmaal Vanvugt en niet de ik, een litterair trucje dat met zijn opzet in strijd was, niet
heeft willen opgeven. Wij zitten bij Vanvugt aan het schrijfbureau, en zijn buiten
het boek terecht gekomen.
Een breuk dus weer, niet eens ongelijk aan die bij Vestdijk, maar zonder funktie
voorzover ik zie. Men kan dit natuurlijk scherpslijperij noemen; waarom moet alles
zo haarfijn kloppen? Dat is een kwestie van smaak. Ik begrijp van mijn kant weer
niet hoe de bewonderaars van Een bijzonder vreemde dief het boek lezen, als zij iets
zo opvallends als de herhaling van twee volle pagina's slikken zonder er een verklaring
voor te zoeken binnen het kader van het boek. ‘Zo'n beetje lezen’, dat is blijkbaar
het ideaal van dit soort bewonderaars.
Natuurlijk hoeft een boek na zo'n konstatering van een breuk die maar niet helen
wil, nog niet verworpen te worden. Daar is meestal meer voor nodig. In het geval
van Vanvugt is dat meer er ruimschoots, maar het

Merlyn. Jaargang 3

500
zou best hebben kunnen zijn dat dit het enige punt van kritiek was geweest.
Met voorbeelden kan men eindeloos doorgaan, maar tk neem aan dat deze twee
gevallen mijn bedoeling wel duidelijk maken. In Merlyn hebben een aantal stukken
gestaan waarin een gedicht of roman veroordeeld wordt omdat er een registreerbare
breuk in voorkomt, die niet als funktioneel binnen een groter verband verklaard kon
worden. Het stuk van d'Oliveira over De vis, onlangs, is er een goed voorbeeld van,
evenals zijn bespreking van Slauerhoffs Boegbeeld in I, 4. Over een roman die het
ondermeer om die reden niet haalde, heb ik zelf geschreven: Polets Breekwater (I,
5). Ook werk waarin een radikale perspektief-verschuiving voorkomt die wel
funktioneel bleek te zijn, heb ik enkele malen behandeld: Max Havelaar en De god
denkbaar denkbaar de god. De lezer die de eis van coherentie in uitgebreide analyses
aan de orde gesteld wil zien, kan bij die stukken terecht. Opstellen waarin een tekst
op samenhang geanalyseerd wordt zonder dat er breuken gekonstateerd worden, zijn
er natuurlijk ruimschoots geweest (een aantal analyses van d'Oliveira, Fens over Het
behouden huis etc).

VII
Rest één punt: zijn er algemene normen op te stellen voor het oordeel op basis van
de strukturele analyse?
Nauwelijks. Omdat de analyse zich richt op de individuele eigenschappen van het
werk, de eenmaligheid ervan, zal ook het oordeel daarop betrekking hebben.
Hoogstens zijn er enkele algemene aspekten te noemen, die bij iedere analyse, en
dus bij ieder oordeel, tepas zullen komen. Dat zijn dan:
Het alsof-kader en zijn werking. De details mogen niet in strijd zijn met het
alsof-kader. Verder moet een radikale verschuiving voor de lezer een funktie hebben
(maar die kan weer alleen in de analyse zelf bepaald worden).
Consistentie. Niet alleen van het alsof-kader kan gevergd worden dat het gelijk
blijft of funktioneel verandert, ook voor de kompositie, de stijl, de ‘psychologie’ etc.
geldt deze eis, die ook omschreven kan worden als: eenheid.
Integratie. Een litterair werk kan recht toe recht aan lopen als een kanaal of
meanderen als een rivier, maar de bochten mogen nooit afgesneden worden. Een
losgeraakt onderdeel, dat geen funktie binnen het geheel heeft, kan op zichzelf heel
mooi zijn, maar bij de strukturele
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analyse zal het negatief gewaardeerd worden. Overigens is niets zo moeilijk vast te
stellen als de mate waarin een detail geïntegreerd is in een totaal dat men leert kennen
juist via de details.
De aard van de gekreëerde werkelijkheid. Een analyse mikt uiteindelijk op inzicht
in de realiteit, die door het boek opgeroepen wordt. Ook over de eigenschappen van
die eenmalige werkelijkheid is een oordeel uit te spreken. Het is bijvoorbeeld
mogelijk, de draagwijdte van een bepaalde, in het boek geïndividualiseerde,
problematiek vast te leggen, al voel ik daar persoonlijk weinig voor.
Veel meer waarde hecht ik aan een eigenschap van de litteraire werkelijkheid waar
ik alleen onder voorbehoud een algemene term voor kan gebruiken: zijn
gekompliceerdheid. Aanalyseren is iets heel anders dan ‘met eigen woorden
navertellen’, dus vereenvoudigen. De analist probeert niet nog eens hetzelfde te doen
wat de schrijver al deed, - waarom zou hij? Degenen die een analyserende werkwijze
veroordelen omdat men daarmee nooit het meest fundamentele kan raken, dat wat
de schrijver aan onherhaalbaars in zijn werk heeft vastgelegd, halen twee dingen
door elkaar. De analist probeert niet dat achterhaalbare te begrijpen, evenmin als een
geoloog de aarde probeert te begrijpen (en die is niet eens door mensen gemaakt!).
Hij probeert met rationele middelen door te dringen in iets dat gedeeltelijk
niet-rationeel ontstond; analyseren is uit de aard der zaak iets volstrekt anders dan
kreëren.
Het ‘ontsnappen’ van het meest essentiëele in een werk aan de jagende analist
betekent niet dat deze het spel verliest. Hoe langer hij gespannen jaagt, hoe groter
de waarde van het werk in zijn ogen. Dat hij ooit helemaal achter de geheimen komt
(het werk overbodig maakt omdat de analyse er is) dat moet hij zich maar niet in zijn
hoofd halen. Het is ook zijn doel niet. Hij trekt niet iets van het geanalyseerde werk
af, maar voegt er wat aan toe; hij geeft zijn lezers een landkaart mee maar maakt de
reis niet overbodig.
Dat hij zelden vertelt hoe groot het verschil is tussen zijn verslag en het gedicht
of verhaal, dat spreekt vanzelf. Zijn rapport gehoorzaamt aan eigen wetten van
kompositie, die met het besproken boek niets te maken hebben.
Deze vier aspekten zullen bij de meeste analyses wel ter sprake komen. Maar hoe,
en in welke volgorde, en met welk resultaat, juist dat hangt van het individuele geval
af. Over het waarde-oordeel valt dus buiten de konkrete analyse om slechts in heel
algemene termen te spreken.
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Ieder werk, zegt Wolfgang Kayser in Literarische Wertung und Interpretation (het
beste essay dat ik over deze materie ken), ieder werk verschaft zelf aan de beschouwer
de normen voor zijn oordeel. Algemene normen zie ik niet, behalve de zoëven
opgesomde ‘eisen’, die aansluiten bij mijn definitie van het litteraire werk, maar die
pas effektief worden tijdens de op een bepaald objekt gerichte analyse.
Om tenslotte terug te keren naar een inmiddels verweg liggend uitgangspunt: wat is
er waar gebleken van de bewering dat de strukturele analyse alleen zin zou hebben
bij werk waar de analyticus positief tegenover staat, of zelfs van de uitspraak van
Bomhoff: ‘deze interpretatie, wil ze zinvol zijn, (kan) alleen geschieden in functie
van de oorspronkelijke waardering’.
Niets, want het omgekeerde is waar. Een analyse van een boek waar men als lezer
koel tegenover staat, kan een positief resultaat hebben. Men zal er niet zo gauw aan
beginnen, maar dat is iets anders.
Velen zullen dit een griezelig standpunt vinden, voor mij is het in overeenstemming
met mijn ervaring dat ‘de oorspronkelijke waardering’ vaak nogal zonderling uitvalt
(een draaiorgelmuziekje kan prettiger in het gehoor liggen dan Das Musikalische
Opfer), en dat ik anderzijds van heel wat boeken zeggen kan: ik vind ze groot maar
beleef er weinig leesplezier aan. De strukturele analyse maakt het een los van het
ander, en kan het niveau van Das Musikalische Opfer vaststellen zonder gehinderd
te worden door het feit dat men vaak meer zin heeft in De klok van Arnemuiden.
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