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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1]
Redaktioneel
De vierde jaargang van Merlyn die met deze aflevering inzet zal ook de laatste zijn.
Het is niet dat de lezerskring te klein zou zijn geworden: van het begin af aan was
de gestage toename van het aantal abonnees voor ons een bron van aangename
verrassing. Het is ook niet dat de uitgevers langzamerhand niets meer in de uitgave
zouden zien; integendeel, zij hebben ons altijd op onbekrompen wijze de gelegenheid
gegeven het tijdschrift naar onze zin in te richten. Het staken van de verschijning,
aan het eind van dit jaar, berust dus op een besluit van de redaktie.
De motieven voor opheffing liggen voor de hand en er kan, gegeven het
voorgaande, zonder eufemismen over gesproken worden. Toen wij met Merlyn
begonnen stond al vast, dat wij ons allerminst zouden toeleggen op het vestigen van
duurrecords. Weinig schouwspelen zijn droeviger dan het verpieteren van een
tijdschrift dat zich van nummer tot dubbelnummer tot dunner nummer voortsleept
en dat zich tenslotte alleen nog door middel van fusies op de been weet te houden.
Als daar dan nog bijkomt, dat het onderweg zijn karakter verliest en daarmee zijn
literaire nut of noodzaak (want voor het tonen van ‘work in progress’ zijn
tegenwoordig de boekpublikaties de tijdschriften te vlug af) dan kan men helemaal
maar beter opdoeken. Wij wachten liever deze décadence niet af, en houden op nu
het nog goed gaat.
De angst om het te lang te laten duren is natuurlijk niet de enige beweegreden.
Belangrijker nog is de gedachte dat Merlyn nu gedurende enige jaren aandacht heeft
kunnen vragen voor wat indertijd een in Nederland nog niet ingeburgerde benadering
van literatuur genoemd is. Al is deze benadering nog niet ‘reçu’, men weet nu dat
hij bestaat, en vanaf dat moment vertoont elk nummer afnemende meeropbrengsten.
Zeker, wij zouden door kunnen gaan met het publiceren van literaire casuïstiek en
meer theoretisch georiënteerde artikelen en dat heeft zijn nut, maar daar
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was het niet in de eerste plaats om begonnen. Tenslotte is Merlyn niet meer het enige
periodiek waarin ruimte voor het genre is. Maar misschien de belangrijkste
overweging is deze, dat de redakteuren van mening zijn, dat een tijdrovend en
geforceerd karwei als het redigeren van een tijdschrift voor hen persoonlijk
langzamerhand een luxe is geworden die zij zich niet meer kunnen veroorloven. Zij
hebben andere belangstellingsvelden, en voor het soort werk dat zij aan Merlyn
bijdragen is de tijdschriftvorm allengs minder doelmatig geworden. Hiermee is
aangeduid dat er plannen bestaan om het ‘Merlinistische’ werk na 1966 op
verschillende wijze in boekvorm voort te zetten, zodat het einde toch minder abrupt
is dan het wel lijkt.
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t.o. 2

Jacques Hamelink
Zeemorgen
1 Terwijl in het eiwit zand kinderen alweer grijpgraag
kuilen graven en huilen om de hitte
en hun rode moeders zich openleggen
en de zon een hete man tussen hun dijen plant
5 komt de dag kentaurisch snuivend nog druipnat
het spierwit borsthaar glinsterend tevoorschijn
uit het water voert luidkeels nieuwe vogels aan
en fluit naar de verspreid spelende meisjes
zilvergroen geschubde meerminnen in bikini
10 en de duintoppen welven als borsten van een blote heidin
maar tijd hoog op de poten slaakt waarschuwend
zijn kreet die de schelpenzoeker versteent
temidden van zijn koraaleilanden hij vergaat vaag
in de ruimte het galmende water
15 dat kathedralen bouwt van zand
met ritselende vlaggen helm en brem bezet
en de eerste minnaars in elkaar verdronken
spoelen aan de ogen zwart van stilzwijgen
om hun ligplaats verdampen de voetsporen
20 van de nacht en zijn geluidloze mannen
aan de vloedlijn maken meeuwen het uur wit
met gebeden en ritueel en laten gretig
hun mossels op de stenen vallen en hese geluiden
maakt de waakzaam blijvende zee
25 die verder sprakeloos is en inzicht
te pijndoend om uit te spreken vergt
van de mergheldere oude vissers
zonneblind ontwaakt uit een slaap met roggen
en inktvissen spuwen zij kwaad en zwijgend
30 naar het wrakkenvol water en gaan de eerste borrel drinken
in de bekaaide herberg en vaarten verzinnen
naar de legendarische broedplaatsen van vroeger
een zaagvis draait zich verraderlijk als een hand om in hun verhaal.
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Twee werelden aan zee
H.U. Jessurun d'Oliveira
Een wilde met inkt aan zijn handen viert zijn geboortefeest, de intellektueel
geeft vol afschuw een cijfer.
Egon Radboud
‘Het plantaardig bewind’, de noemer waaronder Jacques Hamelink de zes verhalen
waarmee hij debuteerde heeft samengebracht, zou ook goed dienst hebben kunnen
doen als korte formule om er zijn dichtbundel ‘De eeuwige dag’ mee te karakteriseren.
In beide boeken is de mens onderworpen aan natuurkrachten die hij niet kan overzien
of beheersen. De elementen nemen het initiatief tot ontwikkelingen die de mens zich
moet laten welgevallen; geheimzinnige wetmatigheden kapselen de hoofdfiguren op
een lager niveau van leven in, zonder dat deze dit kunnen verhinderen. De evolutie
is over zijn hoogtepunt heen en spiraalt terug tot oudere stadia. Een verdronken
jongen ziet eruit als ‘een onbeschrijflijk misvormde klomp gestold vruchtvlees, groen
en geel; een platronde meloen, een scheve sponzige maan, zonder ogen, de neus
weggezonken’ (‘Een opgehouden onweer’); van de hoofdpersoon in ‘Grafbeeld in
ontijd’ wordt aan het slot gezegd: ‘Een naam in mijn borstbeen gebeiteld word ik
huilend uitgeperst, spuw luchtbellen naar boven en doorbreek vliezen en vuil, glaciale
schalen, slijm en eiwit, en vlieg als een Vis bijna stikkend het kalken daglicht in van
de geboorte’; de koddebeier uit ‘Het wandelende woud’ ondergaat, als Daphne, een
ovidiaanse gedaanteverwisseling en wordt tot boom onder de bomen.1
Net als in de verhalenbundel nemen in de dichtbundel de natuur, de seizoenen,
het landschappelijke, de planten- en dierenwereld een voorname plaats in. Niet van
de mens, maar van zijn omgeving gaan de impulsen uit.

1

Dit verhaal vind ik overigens het minst geslaagde uit de bundel, in tegenstelling tot de auteur
(V.N. 3 okt. 1965, interview van Bibeb) die het met ‘Een opgehouden onweer’ als zijn beste
verhaal beschouwt. Het is te veel naar de SF kant getrokken. De agressie van de flora, die
hier zelfs de vorm van soldaten aanneemt, komt als motief terug in het nog ongebundelde
lange verhaal ‘Een schijndode maan’ (Merlyn III, 1965, 105). In beide gevallen overmeestert
een autonome natuur een mens.
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De beeldspraak al lijft hem in bij de natuur. Dat de mens opgenomen wordt in de
natuur is overigens een te harmonische voorstelling van zaken: er schuilt iets
noodlottigs, iets agressiefs en gevaarlijks in de Umwelt, waarvoor men het best
gedurig op zijn hoede is, zonder daarmee overigens veel te bereiken: de natuur onttrekt
zich aan kontrole en overweldigt als hij wil.
In tegenstelling tot vele wijsgerige stelsels, waarin de natuur gehoorzaamt aan
wetten, gekend en gemanipuleerd door de mens, die het aktieve, dominerende en
vrije element vormt, is het bij Hamelink juist de vrije natuur die de mens determineert.
De overeenstemming is alleen deze dwaling, dat in beide gevallen per definititie een
breuk wordt aangenomen tussen mens en natuur: zij maken, althans in de
uitgangstoestand, geen deel van elkaar uit. Het overwicht van de natuur korreleert
met een verkleining van de mens, zowel in zijn rollen als in zijn gedaante: hij is een
nietige speelbal. Brengt men deze lijnen met elkaar in verband dan ontstaat een
levenskader dat lijkt op dat van de primitief, de oermens, die zijn lot en zijn omgeving
vooral langs magische weg tracht te beïnvloeden, eerder dan op rationele manier. Er
is dan ook geen plaats voor oorzakelijke verklaringen voor de loop der gebeurtenissen.
Alles vindt plaats; maar hoe het komt dat een man tot boom wordt, een jongen omkomt
in een moeras, een andere jongen door zijn kornuiten geofferd wordt - dat berust op
onbeschrijflijke krachten en verbanden. De elementen ontketenen zonder duidelijke
aanleiding een ontwikkeling die niet te stuiten valt en niet te begrijpen is. Vooral in
de gedichten is de draad geen kausale, maar een chronologische. Het ‘en toen’ wordt
maar zelden een ‘omdat’, en als er al een poging tot verklaring wordt gedaan, is het
een irrationele, alogische. Angst is er de beste raadgever.2
Een van de gedichten waarin mens en natuur op de zojuist aangeduide eigenaardige
manier met elkaar gekonfronteerd worden is Zeemorgen dat ik hier wil gaan bekijken.
Om de aandacht eerst op de uiterste buitenkant van het gedicht te richten. Het
begint met een hoofdletter en eindigt met een punt, daartussen treft

2

Een parallel uit het zojuist aangehaalde interview: ‘Ik ben beslist geen natuurbewonderaar.
Als ik langs de Amstel loop en ik zie de rimpels in het water, denk ik niet: lekker dat ik leef.
(...) Angst is het kernwoord. Alles wat ik onderga, geeft me 'n gevoel van onvrede, van angst
(...) Die angst is primair bij mij. Dromen, angst om een vlinder in de kamer, dat soort dingen,
daar heb ik meer van onthouden dan van de 10 met de griffel die je op school kreeg. Maar
ik heb van mijn angst een leefbaar landschap gemaakt, ik werk ermee.’
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men geen leestekens aan. Hieruit is af te leiden, dat het gedicht uit een enkele,
afgeronde mededeling bestaat, één lange samengestelde zin vormt. Weliswaar bestaat
er in de taalkunde strijd over of een zin wel een taalkundige kategorie is, en hoe men
deze dan zou moeten definiëren, maar de ongespecialiseerde lezer is toch althans op
grond van zijn normale leeservaringen gelegitimeerd als hij een hoeveelheid woorden
tussen een hoofdletter en een punt in eerste aanleg opvat als een geïsoleerde
mededeling. Zeemorgen wijkt dan hoogstens af van de gemiddelde ‘zin’ door zijn
grote lengte.
Bij Jacques Hamelink treft in overeenstemming met de overheersende naoorlogse
nederlandse traditie een bijzonder spaarzaam gebruik van leestekens. Weliswaar
vindt men in alle gedichten zonder uitzondering de beginkapitaal (dat ik dus als
leesteken opvat) en de slotpunt, maar voor het overige ontbreken in het lijf van de
gedichten de leestekens vrijwel geheel: geen komma's, een stuk of wat dubbelepunten,
geen puntkomma's, twee keer een punt, één keer gedachtenstreepjes, dat is alles wat
de bundel oplevert. Zeemorgen is in dít opzicht een geval apart, dat het [op een enkel
zeer kort gedicht na] het enige niet in strofen verdeelde is, en door deze blokvorming
van de regels treedt het zinskarakter van het gedicht nog duidelijker naar voren. Voor
de inhoud brengt deze eerste konstatering met zich mee, dat men moet veronderstellen
dat de mededelingen waaruit hij bestaat, een sterke samenhang zullen vertonen, meer
nog dan wanneer het gedicht uit verschillende zinnen was opgebouwd. De aard van
deze samenhang zal zeker nog nader onderzocht moeten worden, maar dat de
beginhoofdletter en slotpunt een eenheidbrengende faktor vormen, daaraan kan men
niet twijfelen. Hoe de relaties tussen woorden en woordgroepen ook zullen blijken
te liggen, in elk geval wordt de inhoud samengevoegd door dit typografische
bindmiddel. Het zinskarakter wil naar binnen toe zeggen: alles hangt hier als het
goed is samen; naar buiten toe: dit alles is scherp te onderscheiden van wat er verder
staat, bv. van de andere gedichten in de bundel. Hiermee stemt overeen, dat de
slotregel doorgaans zeer krachtig is, en eigenlijk een metafoor, een vooraankondiging
is van de punt die hem besluit:3

3

Ik merk dat ik met deze laatste opmerking toch dichter sta bij het standpunt van Kamerbeek
(Merlyn II, passim) dan ten tijde van onze diskussie. Kamerbeek nam een identiteit aan tussen
plaats, stemvoering en inhoud. Bij de faktor stemvoering blijf ik nog steeds een vraagteken
zetten, omdat deze weer gekonditioneerd is door andere faktoren en omdat ik niet kan inzien
dat die stemvoering een objektief vaststaand gegeven is, maar overigens ben ik nu geneigd
tussen plaats en funktie van een passage soms een analogie of parallellie aan te nemen.
Waarvan gaarne akte.
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een zaagvis draait zich verraderlijk als een hand om in hun verhaal.

Ook veel andere gedichten uit de bundel worden gekenmerkt door een nadrukkelijk
slot. Geen zachtkens wegsterven van de laatste tonen, integendeel, met een klap slaat
het gedicht dicht:
in landschappen
die savonds dichtklappen
als een deur.4

of:
sluit (...)
zijn kortstondige glimlach
met stenen zegelen af.

of:
langzaam in de ijzeren vingers der verten
wordt de dag slapend gewurgd.

of:
geen toegang dan over dit lijk.

of:
de tovenaar heeft zijn feilloze proeven
beëindigd en staart in de doodstille vlam.

Dat het gedicht maar uit één zin bestaat maakt dat er een zekere stuwing van uitgaat
omdat men geneigd is naar de punt toe te lezen, en die staat ver weg. Zo'n observatie
heeft maar een beperkte geldigheid: bij een tweede lezing al kent men de
onmogelijkheid om in één ruk het einde te bereiken, en last men één of meer
rustpunten in. Maar wat blijft is het bewustzijn dat men beter doet geen gelezen delen
van het gedicht mentaal even neer te leggen, maar ze allemaal in de hand te houden,
omdat anders de zin van de mededeling in zijn totaliteit ons zal ontgaan. Als een
jongleur moet men dit samengestelde gedicht in de lucht proberen te houden, en wie
een stukje vergeet, ziet het hele gedicht op de grond uiteenvallen. Dat de eis zwaar
is spruit voort uit de rabelaisiaans onmatige lengte van de zin, maar we moeten toch
trachten eraan te voldoen. Trouwens, het is nog maar een peuleschil vergeleken bij
het verhaal van Jerzy Andrzejewski, De

4

Vgl. bij Achterberg
draaide de tijd
dicht als een deur achter je rokken.
Verz. W. p. 489
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poorten van het paradijs, dat eveneens uit één enkele zin bestaat en 97 bladzijden
telt.5
De vaart van Zeemorgen wordt niet alleen bepaald door het feit dat het uit één zin
bestaat, maar ook door het geskandeerde en... en... en... dat tot elf keer toe de
persoonsvormen verbindt. Dit veelvuldige gebruik van deze konjunktie bevestigt het
beeld dat er verteld wordt zonder duidelijke pogingen tot verklaring van de beschreven
gebeurtenissen; het is een ietwat geëmancipeerd ‘enne enne’ van het kinderverhaal,
de nevenschikking overheerst.
De naïeviteit van de dichter belet allerminst, dat hij met kennis van zaken schrijft.
Hij weet wat er zo al te verwachten valt op een willekeurige morgen aan zee, hij kent
er het verloop van. Dit blijkt op verscheidene plaatsen, om te beginnen in r. 1:
Terwijl in het eiwit zand kinderen alweer grijpgraag
kuilen graven (...)

Al naar gelang men beurtelings de nadruk op al en de nadruk op weer laat vallen,
duidt dit ‘alweer’ het vroege uur aan waarop de kinderen aan de gang gaan, en geeft
het daarnaast de herhaling in het gebeuren aan: de kinderen doen wat ze elke ochtend
doen. Verder in r. 17:
en de eerste minnaars in elkaar verdronken
spoelen aan (...)

De implikatie is, dat er nog meer te verwachten zijn. Tenslotte op dezelfde manier
nog eens in r. 30:
(...) en gaan de eerste borrel drinken

Het zal de laatste niet zijn, weet de verteller.
Hoe buitengewoon ons dit strandtafreel in vele opzichten ook voorkomt, het wordt
voorgesteld als een willekeurige ochtend waarop gebeurt wat altijd of meestal gebeurt.
Het is de beschrijving van een typerend, herhaaldelijk waargenomen verloop van
een ochtend aan zee, en dit geregeld waarneembare is de grondslag voor de kennis
die de verteller ervan draagt.

5

In de nederlandse uitgave (vertaling Lisetta Stembord), de Tijdstroom z.j. Eigenlijk bestaat
het verhaal uit twee zinnen, want de laatste regel is een nieuwe zin van zes woorden: ‘En zij
gingen de gehele nacht.’
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Een van de merkwaardigste aspekten van het gedicht is wel de spanning die er bestaat
tussen de ons allesbehalve normaal aandoende inhoud van het verslag, en de
objektieve manier waarop het verteld wordt. Onze enige kenbron is de verteller, en
die gelooft klaarblijkelijk rotsvast, dat wat hij heeft waargenomen net zo door anderen
te zien en te horen is. De verteller speelt geen enkele rol binnen zijn verhaal, hij is
een toeschouwer, die wel thuis is in de door hem beschreven wereld, maar buiten
het gebeuren staat. Men kan hem zich voorstellen dwalende langs het strand, en later
het dorp in, voor een bezoek aan de plaatselijke zeemanskroeg, een dorpsgenoot of
vakantieganger.
Het gebruik van de tegenwoordige tijd in het gedicht heeft verscheidene funkties.
Zowel de eenvoud van de waarnemer wordt erdoor bepaald, alsook het karakter van
het gedicht als relaas van een herhaald gebeuren: het is de grammatikale tijd waarin
wetmatigheden worden geformuleerd. Ook dit tijdsgebruik draagt dus bij tot het
objektieve karakter van de gebeurtenissen. De lezer wordt uitgedaagd tot het
aanvaarden van het verhaal als onomstotelijk waar, ondanks de aanwezigheid van
een aantal elementen waarvan het bestaan, gemeten naar de maatstaven van de
normale werkelijkheidsopvatting, op z'n minst apokrief voorkomt. Niet alleen het
gezamenlijk op een ochtend geschieden, maar ook het afzonderlijke vóorkomen van
veel wat hier wordt verhaald, doet ons de wenkbrauwen optrekken. Het is de kracht
van het gedicht, dat zulke overwegingen naar de achtergrond gedrongen worden en
men geloven gaat in deze mythische wereld, of liever gezegd in de verstrengeling
van twee werelden.
Het begint zo natuurgetrouw: kuilen gravende kinderen, bakkende moeders aan
het strand. Puur naturalisme. Maar op de achtergrond klinkt al een freudiaans liedje:
de kinderen huilen om de hitte, en de moeders laten zich willig berijden door een
hete man. De suggestie van een oedipale machteloze jaloezie is onmiskenbaar. De
grijpgrage handjes van de kinderen moeten zich tevreden stellen met het graven van
kuilen ‘in het eiwit zand’, met welk adjektivisch gebruikt substantief een
geboortemotief wordt aangeduid, terwijl daardoor gelijktijdig de indruk van kinderlijke
onschuld wordt gewekt. Dit maagdelijke zand is toch ook weer niet zo maagdelijk.
Het kuilen graven van de kinderen is immers mede te zien als een vlucht in de
moederschoot, maar het zou mij ook niet verbazen als het het aanleggen van
symbolische verdedigingswerken tegen de indringer van boven was.
Wat voor de kinderen eenvoudig hitte is, is voor hun moeders een hete
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man, waaraan zij zich wellustig overgeven. We zijn gewend om deze voorstelling
van zaken als beeldspraak te beschouwen, en in het voorgaande ben ik daar ook
stilzwijgend van uitgegaan. Maar ik geloof dat men op deze manier nog maar de
helft van het gedicht meekrijgt. Gegeven de naïef-objektieve verteltrant verdient het
de voorkeur verder te gaan en aan te nemen, dat alles letterlijk zo plaatsvindt als het
beschreven wordt. Dus: de hete man voor elke moeder is niet alleen maar een beeld
voor zonnewarmte, maar is inderdaad een door de zon uitgezonden legertje hete
kerels. De personifikatie van de zonnestraling is m.a.w. geobjektiveerd. tastbare
werkelijkheid geworden binnen het gedicht. Als de genres niet kilometers ver uit
elkaar lagen zou men de vergelijking kunnen trekken met het zonnestraaltje dat als
‘een mager mannetje’ rondloopt in de geschiedenis van Henriëtte van Eyk. Eerder
is te denken aan mythologisch antropomorfisme, waarin aan natuurkrachten een
menselijke gedaante wordt toegekend6, en natuurlijk kan moeilijk ontkend worden
dat hier een magische manier van denken in het spel is. Wat op het eerste gezicht
zich voordoet als een zakelijke beschrijving van wat er aan het strand te zien is, blijkt
in de tweede ronde de externalisering van de gewaarwordingen en gedachten van de
beschrijver. Wat hij denkt, neemt buiten hem gestalte aan. De persoonlijke
eigenaardigheden van de verteller komen aan aan het licht, juist doordat hij als een
buiten hem bestaande werkelijkheid beschrijft wat in feite in hemzelf opkomende
gedachten zijn, die de waarneming van zijn omgeving begeleiden. Deze bevinding
komt overeen met die van J.J. Oversteegen met betrekking tot de bundel verhalen7:
‘Het opvallendst bleek de wijze te zijn waarop Hamelink de feitelijke werkelijkheid
vermengt met de dromen, de fantasieën, de hallucinaties van zijn hoofdfiguren soms zozeer dat de lezer niet meer uit kan maken of een bepaald onderdeel van het
relaas “echt gebeurd” is, dan wel “gefantaseerd”.’ Dit is inderdaad een konstante in
het werk van Hamelink. Er moet alleen voor Zeemorgen deze nuance op worden
aangebracht, dat hier geen sprake is van een duidelijke hoofdpersoon in het gedicht,
maar van een zich buiten het beeld houdende verteller met deze mengkraaneigenschap.
In Hamelink's partikuliere mythologische wereld - die voor een deel teruggaat op
gemeenschappelijk kultuurbezit - wordt aan de zon doorgaans het karakter toegekend
van de manlijke bevruchter. Men vergelijke bv.

6
7

Vgl. ook de advertenties voor Zorba de Griek: ‘Een stukje van de zon in de vorm van een
man!’
J.J. Oversteegen, De optiek van een grensganger, Merlyn II, 4, 1; 5, 29.
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onvermoeibaar toen ploegde zon de akkers
bevruchtte de velden en de boerinnen met kalkeieren

en
de zon bedreef in planktonvelden overspelige liefde (Delta)

(Het is tussen haakjes opvallend, dat waar over de zon gesproken wordt vaak even
later eieren of kalkeieren optreden. In Zeemorgen is het eiwit zand; in Delta zie men
de zojuist geciteerde regels, maar ook
en nooit kan de zon zo nog opkomen
als (...) toen ik een kalken ei uit het waggelend vogelhuis rolde

Soortgelijke kombinaties komen telkens voor in het werk van Hamelink). De opkomst
van een nieuwe figuur, waarnaar we vanaf het ‘terwijl’ al hadden zitten uitkijken,
laat nu niet meer op zich wachten. Het is de dag, in uitgesproken mythische gedaante,
die uit zee opduikt. Chronologisch hapert er hier iets: als de moeders al rood als
kreeften van de warmte zijn en de zon dus al aan de hemel staat, heeft het
ochtendkrieken zich toch wat verlaat. Het hangt van de soort poëzie af welk gewicht
men aan zo'n ‘anachronisme’ toekennen moet; mij stoort het in deze exuberantie
nauwelijks. Men heeft, opgejaagd door de stuwing van het gedicht trouwens
nauwelijks de tijd om het op te merken. Er staat bovendien tegenover dat de entree
van de dag een paar magnifieke regels oplevert. Het is een soort pendant van de
Venus Anadyomene. In zijn half dierlijke, half menselijke verschijningsvorm behoort
de dag ongetwijfeld tot de ‘andere’ wereld. Hoe ingrijpend de wereld van de mensen
en die van de mythische figuren dooreengewerkt zijn, blijkt wel hieruit dat de op het
strand of in zee spelende meisjes ‘meerminnen in bikini’ genoemd worden: zoals de
natuur wordt vermenselijkt, worden de mensen gemythologiseerd. In de verte doet
het tafreel enigszins denken aan Odysseus' aanspoelen op het eiland Ithaka. Ofschoon
de centaur traditioneel een menselijk bovenlijf heeft, lijkt zijn paardenonderlijf toch
verantwoordelijk voor zijn ‘snuivende’ opkomst; het ‘spierwit borsthaar’ is teken
van ouderdom, maar in sterkere mate misschien toch van onsterfelijkheid - dit is niet
de enige plaats waar ‘de eeuwige dag’ opduikt! - en wanneer men een poging tot
mythologische ontmanteling waagt kan men er het kruiven van de brandingsgolven
in terugvinden.
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Raadselachtig is de passage
...voert luidkeels nieuwe vogels aan

waarin vooral de betekenis van ‘nieuwe’ problematisch is, omdat in het voorgaande
nog helemaal niet over vogels gesproken is, en alleen een keer het woord ‘eiwit’
gevallen is in een verband dat met vogels niets te maken schijnt te hebben, terwijl
ook het woord zelf door zijn adjektivische funktie de gedachte aan vogels naar de
achtergrond dringt. Pas omdat er hier ‘nieuwe vogels’ in het beeld komen, moeten
we aannemen dat er vóor het aanbreken van de dag ook al vogels te zien waren. In
lezersjargon geparafraseerd staat er dus, dat met het aanbreken van de dag ook andere
vogels in aktie komen dan die er voorheen al rondscharrelden. De dag is een
sanguinische, goed van de tongriem gesneden figuur: hij snuift, beschreeuwt vluchten
vogels en fluit naar meisjes, alles binnen het bestek van de vier hem toegemeten
regels. Ko van Dijk in Mulisch' Tanchelyn.
De tiende regel
en de duintoppen welven als borsten van een blote heidin

fungeert als ‘afronding’ om het zo maar te noemen van het eerste gedeelte van het
gedicht. De vergelijking duintoppen - borsten is niet van de allerhoogste
oorspronkelijkheid; de trouvaille van deze regel schuilt veeleer in het beeld van de
‘blote heidin’, omdat zich hierin de antropomorfisering van de natuur en de
idealisering van een oertijd voortzetten, of, - op menselijk niveau - omdat in een
gesloten dorpsgemeenschap het ‘blote’ anders zijn van zigeunerin of jodin deze al
zeer los en begeerlijk maakt. De afsluitende funktie van de regel blijkt uit de overgang
op een ander onderwerp dat bovendien aan de rand van de gezichtskring ligt, en
wordt ook bepaald door het erop volgende ‘maar’, dat een nieuwe wending in het
gedicht aankondigt. Dit laatste is niet strikt konstitutief voor deze afsluiting, zoals
men aan r. 33 kan zien, waar de omstandigheid dat het de slotregel is, samen met de
wisseling van onderwerp op een wonderlijke, half konkluderende en refreinachtige
wijze zorgt voor een ook inhoudelijke afsluiting. Het belangrijkste syntaktische
verschijnsel dat voor de afrondende werking verantwoordelijk is, heb ik voor het
laatst bewaard: de regel heeft de woordvolgorde van een nieuwe hoofdzin waardoor
als het ware de tiende regel tegen de eerste negen in de weegschaal is geworpen. Het
hele eerste fragment wordt beheerst door zintuiglijkheid van de waar-
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nemingen en een behaaglijke zinnelijkheid waarop overwegingen van goed en kwaad
geen vat hebben. De ongegeneerdheid van de ‘bon sauvage’ is troef; de ingewikkelde
verworven- en verdorvenheden van het moderne grotestadsleven ontbreken vrijwel
helemaal in deze poëzie.
Het vervolg van het gedicht staat in kontrast met de idylle van het eerste deel, waarin
de kinderen er overigens maar bekaaid afkomen. Dit kontrast wordt ingeleid door
het voegwoord ‘maar’ dat een tegenstelling tot al het voorafgaande schept, niet alleen
tot dat wat het laatst gezegd is. Het is de uitdrijving uit het paradijs; er dreigt gevaar:
maar tijd hoog op de poten slaakt waarschuwend zijn kreet (...)

Opnieuw neemt iets onstoffelijks een tastbare gedaante aan: de tijd wordt voorgesteld
als een vogelachtige, een steltloper, die een schril geluid voortbrengt. Dat de tijd als
vogel optreedt is in overeenstemming met de emblematische traditie die de oude
man met de zeis afbeeldt met vleugeltjes aan, maar hier is uit het vleugel-attribuut
een vogel gegroeid, wat snelheid en overzicht impliceert. Ook het ‘hoog op de poten’
suggereert zijn panoramisch neerkijken. ‘Zijn kreet’ staat er, en daaruit komen we
weer iets te weten over de verteller, die kennelijk vertrouwd is met de gewoonten
van de vogel tijd.
Elders in de poëzie van Hamelink begeleidt de (vogel)kreet het orgasme:
omdat ik je bijna begrijp
als je je vogelkreet uitstoot
(Waarom jij, p. 19)

of is het kortweg een exponent van ‘het plantaardig bewind’:
geef mij een vogelkreet als stem
(Naakt, p. 39)
een mens tot de oksels
verzonken in het landschap slaakt
zijn wonderlijke kreet
(Gebeuren, p. 43)

In Standbeeld verenigen zich orgasme en tijdselement:
gekruisigd je wondkreet
die mij naderroept je gitten keel
en in het tijdeloos zand je stad ons genadig omvangt
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De kreet is het sein voor het optreden van een reeks onheilspellende en
bovennatuurlijke gebeurtenissen. Een schelpenzoeker ‘versteent’. Ook hier moeten
we aannemen dat dit geen beeldspraak is voor de schrik van de schelpenzoeker, maar
dat hij werkelijk gepetrifieerd wordt: opnieuw wordt een mens ingelijfd in de
(levenloze) natuur, ‘temidden van zijn koraaleilanden’. Ik zie hier een zekere
parallellie van de verstening van de man met de verkalking van de koraaldiertjes, en
bovendien met de samenstelling van de schelpen die hij zoekt.
hij vergaat vaag
in de ruimte het galmende water
dat kathedralen bouwt van zand
met ritselende vlaggen helm en brem bezet

‘Hij’ slaat niet terug op de schelpenzoeker, maar op de kreet die wegsterft in de
ruimte en in het geruis van de zee. Het onverhoeds verspringen van onderwerp geeft
hier aanleiding tot verwarring.
Bijzonder opmerkelijk is de associatiestroom die onder de oppervlakte van het
gedicht verscheidene overgangen beter begrijpelijk maakt. Deze loopt van ‘bikini’
via ‘koraaleilanden’ en ‘het galmende water’ naar de ‘kathedralen’ van zand. Een
bikini is het nu alweer voor de helft ouderwets geworden tweedelige badpakje, Bikini
is het koraaleiland uit de Stille Oceaan, bekend van de amerikaanse atoomproeven
na W.O. II. De associatie bikini-koraaleiland is dus bijzonder hecht gefundeerd op
homophonie. Maar deze hechtheid rechtvaardigt natuurlijk nog niet dat er voor de
associatie nu ook een plaats in het gedicht hoort te worden ingeruimd. Het moet voor
geologen een gruwel zijn om een atol en een duinenrij tegenover elkaar te zien liggen!
Daar komt nog bij, dat het gedicht ervan uitgaat, blijkens het bezittelijk
voornaamwoord, dat de schelpenzoeker een gewoonte maakt van zijn rondschuimen
tussen koraaleilanden, wat niet klopt met de voorstelling die wij ons daarvan maken.
Vooral het proportionele aspekt wordt geweld aangedaan: de schelpenzoeker lijkt te
groot, de eilanden te klein voor de beschreven relaties. De schelpenzoeker is hier
meer dan levensgroot; hij beheerst en kent zijn koraaleilanden als een reusachtige
gulliver. Zo'n afwijking moet dus een verklaring hebben. Mijn interpretatie is nu
deze, dat de associatie een identiteit inhoudt, en dat de ‘verspreid spelende meisjes’
die zoëven als ‘meerminnen in bikini’ werden gezien nu, na de ingreep van de tijd,
‘koraaleilanden’ geworden zijn, opnieuw krachtens verzelfstandiging van een attribuut,
een onverwacht pars
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pro toto, of liever de stijlfiguur van de bekleding voor de beklede.
Maar met deze gedaanteverwisseling is het nog niet afgelopen. Uit de identiteit
meisjes-koraaleilanden volgt hoogstwaarschijnlijk, dat we in de ‘schelpenzoeker’ de
dag moeten herkennen, die immers konnekties aanknoopte met de meisjes, wat in r.
13 uitgedrukt wordt door zijn koraaleilanden. Hierdoor verdwijnt de onevenredigheid
van de proporties, die zojuist als problematisch aangegeven werd. Hoe dit
‘schelpenzoeker’ nader te interpreteren? Dat blijft nog een moeilijk punt. (‘Schelp’
is in Zuid-Nederland een synoniem voor eierschaal). Verder nog. De associatie koraal
galmend water kantelt om de dubbele betekenis van het woord ‘koraal’. Ter
vergelijking een fragment uit een gedicht van Osbert Sitwell8:
On the coast of Coromandel
Dance they to the tunes of Handel;
Chorally that coral coast
Correlates the bone to ghost
[On the Coast of Coromandel]

In dit galmende water schuilt een lichte referte aan de zingende meerminnen, de
sirenen, waarvan de mythologie leert dat zij eerst als half vrouw, half vogel (!) en
later als half vrouw, half vis werden voorgesteld. Van het ‘galmende water’ naar de
akoustiek van de ‘kathedralen’ is dan nog maar een stap. De zee bouwt
zandkathedralen, de duinen,
met ritselende vlaggen helm en brem bezet

wat aangeeft dat de gedachte aan zandkastelen meespeelt.
De ‘blote heidin’ van regel 10 is al met al in een ommezien ironischerwijze
omgetoverd in een christelijk praalgebouw, exponente van een ecclesia militans, als
men de helm mag geloven!
Alles wat in regel 5-10 levend gemaakt of gemythologiseerd werd: - de dag, de
duinen, de meisjes, - keert in regel 11-16 tot levenloze stof terug: de schelpenzoeker
versteent, de meisjes worden een atol, de blote heidin een kathedraal. De tijd,
gepersonifieerd als vogel die deze fossilisering teweegbrengt, is in dit fragment het
enig overgebleven levende, bewegende element. Hoe men zich dit versteningsproces
moet denken is niet helemaal

8

Iets dergelijks doet Hugo Claus als hij het heeft over de ‘zijbeuken van het orgelspelend
woud’ (Verz. Ged. p. 5).
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duidelijk. Het kan zijn dat een versneld vergaan er de oorzaak van is, het is ook
voorstelbaar dat de invoering van het tijdselement een bevriezing van het ogenblik
betekent, zoiets als in het sprookje van Doornroosje. In elk geval ligt er in deze
passage al iets van het ‘gedenk te sterven’, iets van vergankelijkheid. Jawel, de duinen
vormen een trotse kathedraal, maar een kathedraal van zand. Dit zand is zowel
symbool van het voorbijstromen van tijd, als van het verval dat daardoor aan alles
inherent is.
De aan het leven vijandig gezinde tijd doet zich ook in het vervolg gelden:
en de eerste minnaars in elkaar verdronken
spoelen aan de ogen zwart van stilzwijgen
om hun ligplaats verdampen de voetsporen
van de nacht en zijn geluidloze mannen

Het komt me onwaarschijnlijk voor dat de omvorming van het eerste tafreel zo ver
zou gaan, dat met de ‘eerste minnaars’ verwezen zou worden naar de rode moeders
en hun hete mannen. Daarvoor vormen de eerste vier regels te veel een entourage
voor het hoofdgebeuren, en verder is het kontakt van de vrouwen met de zon toch
te voorbijgaand; bij verdronken minnaars denkt men eerder aan een romantische
wanhoopsdaad van prille geliefden.
Het is hier de plaats om te wijzen op de sterke samenhang die in het werk van Jacques
Hamelink bestaat, en die ook tussen de gedichten en de verhalen aan te wijzen valt,
niet alleen in overeenkomstige sleutelsituaties maar zelfs soms in identieke
bewoordingen. Zijn verhalen en gedichten vormen een uiterst oorspronkelijk
idiomatisch netwerk.
Zo zijn in Het plantaardig bewind de passages waarin beschrijvingen voorkomen,
verwant aan Zeemorgen, nogal talrijk. Ik geef hier de meest pregnante.
Snachts hingen de sterren vlak boven de duintoppen.
Vloed, het geluid van een machtig aanspoelen van water in de klinkende
ruimte, weerkaatst tegen de duinwanden.
In diepe zandkommen dreef een vage nevel. De grond dampte.
De zee een groot blinkend beest, een vis, de staart roerloos, vaag ademend,
maar waakzaam, gereed.
En dan de eb. Voetstappen in het natte zand, de angst bij het late zwemmen
verraderlijk meegelokt te worden naar de diepten waar het water zwart
werd van kleur.’
(Brandoffer op zondag, p. 28)
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‘Mijn vader zegt dat in de Pikkreek eens twee jongens verdronkken zijn,
die waren daar rietsigaren gaan snijden’, zei de jongen weer.
Er maakte zich een zekere onrust van ons meester: we kenden dat verhaal.
Het was waar. Helemaal zwart in hun gezicht waren die twee bovengehaald
later. (...)’
(Een opgehouden onweer, p. 12)
Hier speelt een overduidelijke sexuele symboliek doorheen: rietsigaren, Pikkreek,
twee jongens samen, straf. Zo'n strafoefening wordt ook uitgevoerd door de jongens
in Brandoffer op zondag als deze een vriendje met een meisje hebben bezig gezien:
‘Omdat ik me herinnerde wat de Pok over het offer gezegd had, zei ik:
“We moeten hem offeren aan de god van de Zee”.
(...)
“In de bijbel werd je doodgemaakt als je zoiets gedaan had” zei de Pok.’
(p. 32/33)
En aan het slot:
‘En de leider liep terug naar het bewegingloze zwarte lichaam dat nu
bespoeld werd door de opschuivende zee die zijn offer kwam eisen en
geen genade kende en wreder was en eenzamer en veel onbegrijpelijker
in zijn eenzame wreedheid dan wij waren.’ (p. 42)
En hoef ik werkelijk nog te vermelden dat de relatie tijd - verstening zowel in de titel
als aan het slot van Grafbeeld in ontijd tot uitdrukking komt?
‘geen man, geen vrouw. Een pop; een oervorm van koude. Een meermin,
een vissenlichaam. Een non. In tijd zonder jaartallen, zonder namen. (...)’
(p. 108)
De hoofdpersoon verenigt zich met haar.
Om weer terug te keren tot de verdronken minnaars: zoveel is zeker, dat de natuur
de hand heeft gehad in de verdrinkingsdood van het paar; is het de zee niet, dan toch
in elk geval het lugubere gezelschap van
de nacht en zijn geluidloze mannen
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dat de gedachte oproept aan sluipmoordenaars die even zwijgend opereren als nu
hun slachtoffers zijn. ‘En de zee gaf de doden die in haar waren.’ Op verschillende
haken en ogen ga ik nu niet verder in. ‘De eerste minnaars’ zou ook nog kunnen
betekenen de allereerste minnaars, oergeliefden, wat in dit gedicht impliceert dat er
geen verdere duo's meer hoeven aan te spoelen. Verder is niet te veronachtzamen
dat er staat ‘in elkaar verdronken’, en dat zij dus in zekere zin door elkaar zijn
omgekomen, en in ieder geval volledig in elkaar zijn verzonken. Het is trouwens een
toop om te spreken van wegzinken, verdrinken in de ogen van de geliefde. Deze
ogen zijn inmiddels ‘zwart van stilzwijgen’ geworden: de diepte heeft zich weer
boven de ander gesloten en verraadt in zijn rimpelloosheid niets meer. Vgl. de zoëven
geciteerde passages uit ‘Brandoffer op zondag’ over de ‘diepte waar het water zwart
werd van kleur’ en de angst daarheen meegelokt te worden bij het late zwemmen;
vgl. ook de even later aangeduide sprakeloosheid van de zee [r. 25]. Het is vooral
het ‘aanspoelen’ dat de minnaars niet alleen overdrachtelijk, maar ook realiter laat
sterven.
Vergelijkt men de luidruchtigheid van de eerste episode (r. 1-10) met de geluiden
van de tweede, dan blijkt dat daarin eigenlijk alleen de tijd een hoorbaar signaal
geeft, en dat al het andere zwijgt of min of meer onwillekeurige geluiden maakt: het
water galmt, helm en brem ritselen als vlaggen in de wind, maar de ogen van de
minnaars zijn ‘zwart van stilzwijgen’, de nacht en zijn mannen opereren ‘geluidloos’,
de zee maakt wel ‘hese geluiden’ maar is ‘verder sprakeloos’, de vissers zijn ‘kwaad
en zwijgend’ en hun inzicht in de elementen is ‘te pijndoend om uit te spreken’.
Hieruit blijkt, dat de tijd het tweede deel domineert; het effekt is een gedempte,
bedrukte sfeer. Men is gewaarschuwd, en de zee blijft dan ook ‘waakzaam’. Zo
ontspannen het eerste tafreel was, zo op z'n hoede is men in het tweede. Het verschil
kan men ook demonstreren aan de kleuren, waarbij aanvankelijk het wit overheerst,
en later het zwart.
De stemmingsomslag is te wijten aan de tijd, of, nauwkeuriger, aan ‘tijd’, want
een lidwoord is er niet. Deze grammatikale onbepaaldheid is een uitzondering in het
gedicht. Wel zijn er subjekten zonder lidwoord: kinderen (r. 1), meeuwen (r. 21),
maar dat zijn groepen waarvan de specifieke kenmerken ons onverschillig laten
omdat zij op het tweede plan staan. Het effekt van de onbepaaldheid van het enkelvoud
‘tijd’ is zeer krachtig. Het element dat vijandig ingrijpt in de kosmos kan niet preciezer
omschreven worden dan met het wel heel abstrakte en onpersoonlijke: tijd. Geen
hoofdletter die er een houvast gevende eigennaam van gemaakt zou hebben (Vadertje
Tijd met wie we op vertrouwde voet staan); eerder een
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raadselachtige en omineuze vogelsoort, een ibisachtige godheid die dan wel niet
handelend ingrijpt maar die klaarblijkelijk overziet wat toekomst en verleden in zich
bergen. Zo zonder lidwoord is hij onaantastbaar, en staat hij a.h.w. buiten de
gebeurtenissen als een gedurig aanwezige die een enkele maal acte de présence geeft.
De invloed van de voorbije nacht is in het tweede deel ook sterker dan in het eerste.
Verschillende keren wordt de film teruggedraaid en worden we even gekonfronteerd
met uitlopers van nachtelijke gebeurtenissen. De nacht en zijn geluidloze mannen alweer een staaltje van personifiëring - laten sporen na die net nog te zien zijn als in
de loop van de morgen het vertellersoog er zich op richt; de oude vissers zijn
‘ontwaakt uit een slaap met roggen en inktvissen’. Ze slapen, zou men zeggen, een
gat in de dag, en worden pas wakker als de zon hen in het gezicht schijnt. De nacht
wordt geassocieerd met verdronken geliefden, met beulswerk en later met roggen
en inktvissen, allemaal ongunstige verschijnselen, tekens bijna, die kontrasteren met
de opgewektheid van zon en dag.
aan de vloedlijn maken meeuwen het uur wit
met gebeden en ritueel en laten gretig
hun mossels op de stenen vallen (...)

We vinden hier een uitloper van de door cultus bepaalde beeldengolf in de
godsdienstige oefeningen van de meeuwen. Natuurlijk gaat dit ‘ritueel’ terug op de
preokkupatie van de verteller van het verhaal met de natuur als tempel van verering
van natuurkrachten, waardoor hij zijn waarnemingen transponeert tot zij voldoen
aan zijn persoonlijke ‘visie’. Het is daarom aantrekkelijk om de verdronken minnaars
te beschouwen als offers aan de natuur, ook al omdat het zo moeilijk is om zich los
te maken van soortgelijke duidingen uit de eerste verhalen van Hamelink, waar ook
telkens van offers aan de zee gerept wordt. De wispelturigheid en
ondoorgrondelijkheid van de natuur maakt zulke grote offers noodzakelijk voor wie
buiten schot wil blijven.
De meeuwen zijn priesters van de natuur; hun gedoe - springen, vliegen, zoeken
naar voedsel, op een afstand houden van kapers op de kust - is het ceremonieel in
hun eredienst. Het resultaat van deze cultus is, dat op mysterieuze wijze ‘het uur wit’
gemaakt wordt, en wel ‘aan de vloedlijn’. De meest plausibele verklaring voor deze
omvorming lijkt me aan de banale kant: het uur, de tijd van de dag, kan worden
afgelezen aan het getij,
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aan de fase van eb of vloed. De vloedlijn is een natuurlijke klok. De meeuwen, die
daar hun kostje opscharrelen, zullen zich onderwijl ook wel ontlasten en zo de
vloedlijn met uitwerpselen markeren.
Ook een meer magische verklaring kan hier dienst doen: het is dan het ritueel van
de meeuwen, dat de branding, of de vloed, oproept. Hoewel deze gissing in het kader
van het gedicht wel aantrekkelijk is, zijn er toch lokale bezwaren. Beslissend is wel,
dat de witheid van de branding niet tot de vloedlijn doorloopt, en dat de meeuwen
zich aan de landkant van de vloedlijn lijken te bewegen. Men zou nog even de
aanwezigheid van een schuimrand kunnen overwegen, maar hoewel die best in het
beeld kan passen geeft de tekst daartoe toch geen enkele steun.
Het valt op dat hier na de dag met zijn zwerm vogels (r. 5-7) en de steltlopende
tijd (r. 11) nu voor de derde keer vogels in rechtstreeks verband met temporele
faktoren gebracht zijn, en het is voor de tweede keer, dat van zo'n tijdselement gezegd
wordt dat het ‘wit’ is.9 De dag had ‘spierwit borsthaar’, de meeuwen maken ‘het uur
wit’. Vooral deze laatste aanduiding leent zich tot diepzeeduiken naar overdrachtelijke
betekenissen, en misschien zijn die er ook wel, maar een onderzoek van de naaste
omgeving van de passage is ook wel lonend. Het bizarre gedraaf, gevlieg en geduik
van de meeuwen, waarin de verteller een geheime wetmatigheid bespeurt, wat een
reden is om over ritueel te spreken, kontrasteert voor mij met ‘de voetsporen van de
nacht en zijn geluidloze mannen’. De wittige meeuwen overdekken de laatste sporen
van de aanwezigheid van de nacht en zijn zwarte trawanten met hun eigen tekenen
van tegenwoordigheid: sporen en witte exkrementen.9a
Men is eerst geneigd om de regel over het openen van de mossels te beschouwen
als een niet erg ter zake doende uitwerking van wat er direkt aan voorafgaat. In klare
taal krijgt de lezer te horen wat hij zich onder dat al voorgeduide ‘gebeden en ritueel’
moet voorstellen. Maar bij nader inzien is ook dit een passage waarin door middel
van een rake beschrijving van het strandleven zoals dat uit de biologieboekjes gekend
kan worden de lezer rijp gemaakt wordt voor de aanvaarding van de meer bijzondere
en allerminst in Kees Hana c.s. na te slane observaties van de verteller. Zelfs de
geïnkarneerde stadsmens knikt bij zo'n mosselverhaal instemmend: zo zal het
ongetwijfeld wel toegaan. De kuilengravende kinderen en de mos-

9 Vgl. uit ‘Een opgehouden onweer’: ‘Er zijn witte eeuwige wakken in de lucht.’ (p. 23).
9a Zelf ben ik ook niet zo overtuigd door de vogelepoepveronderstelling. Misschien gaat het
toch vooral om de witheid van de vogels zelf, daar aan de vloedlijn.
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seletende meeuwen verhogen de kredietwaardigheid van de verteller, die zich nu
weer een gevaarlijke manoeuvre kan permitteren. Elk realisties trekje is een aanloop
naar het metaphysische, zinnebeeldige of fantastische.
Evenzeer in het voorbijgaan als de verteller eventjes de aanwezigheid van de zee
aanstipt, wil ik erop wijzen dat die zee hier weer als verpersoonlijkt wordt voorgesteld.
Op andere plaatsen in het gedicht wordt er neutraal gesproken over ‘water’ (r. 7, 14,
30). Ongelijk aan het fragmentje uit Brandoffer op Zondag (‘De zee een groot blinkend
beest, een vis, de staart roerloos, vaag ademend, maar waakzaam gereed.’) heeft de
zee hier geen duidelijke kontoeren. Ook al treedt de eigenschap van de waakzaamheid
in beide fragmenten op, toch vindt hij binnen het gedicht zijn ongedwongen verklaring
in de waarschuwing van de tijd (r. 11). Het is dus nog geen afgezwakt epitheton
ornans geworden, wat ook wel blijkt uit het ‘waakzaam blijvend’, een verbijzondering,
al geeft deze een duurzame toestand aan. Dit op z'n qui vive blijven van de zee maakt
aannemelijk, dat de invloed van tijd al het andere te boven gaat; zelfs de zee is de
mindere, de afhankelijke.
Via de zee komt het gedicht, met een haast achteloze overgang, bij de vissers
terecht, die in het slotdeel op de voorgrond staan:
de waakzaam blijvende zee
die verder sprakeloos is en inzicht
te pijndoend om uit te spreken vergt
van de mergheldere oude vissers.

Zoals men in het oude Griekenland het orakel van de ruisende eik van Dodona
raadpleegde, zo spannen de vissers zich in de zin te vernemen uit de ‘hese geluiden’
van de zee. De vissers zijn oude wijze mannen, priesterlijke figuren, die deelgenoten
zijn van de geheimenissen van de zee, al laten zij er niet veel over los, ook al omdat
hun intuïties zo moeilijk te formuleren zijn. Dat zij ‘merghelder’ genoemd worden,
is op zichzelf misschien niet zo helder, maar het neologisme geeft m.i. toch wel de
indruk, dat de elementen lange jaren op de vissers hebben ingewerkt; zij zijn gelouterd
en gewijd. Bij Hamelink komt trouwens het woord ‘helder’ vaak voor om aan te
geven dat er een zekere mate van inzicht in geheime verbanden bestaat. Opvallend
is de woordkombinatie ‘te pijndoend’. Waarschijnlijk zal dit wel een
dialekteigenaardigheid zijn, maar voor de amsterdammer gaat er een machtige
suggestie van primitivisme en onhandigheid van uit.
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‘Pijndoend’ is zo zeer een bijvoeglijke naamwoordseenheid geworden (het wordt
ook aan elkaar geschreven) dat met het enkele bijwoord ‘te’ volstaan wordt, waar
anderen ‘te veel’ of ‘te zeer’ zouden gebruiken, zich richtend op het zelfstandig
naamwoord of op het werkwoord in de kombinatie.
Opnieuw is er aanleiding zich even af te vragen hoe het nu zit met de
tijdsverhoudingen. Slapen de vissers een gat in de dag, en dutten ze bovendien
onbeschut? Hoe kunnen ze anders zo blootgesteld zijn aan de zon, dat ze erdoor
verblind worden? Zijn ze soms op een bankje aan de haven in slaap gesukkeld, aan
het eind van de ochtend? Het lijkt er veel op, want meteen na het wakker worden
zijn ze in de gelegenheid ‘naar het wrakkenvol water’ te spugen. Er staat ‘naar’, niet:
in, en dat geeft de wrokkige kwaadaardigheid van de oude mannen goed weer.
Bovendien draagt het gekozen voorzetsel alweer bij tot de personifiëring van de zee:
men spuwt naar iemand, maar tegen of in iets. De zee is hier een tegenstander. Zij
leven in een haat-liefde-verhouding met het water, ‘vergroeid’ ermee, en vertrouwd
met zijn gevaren. Het zijn ook de meer ongure zeebeesten die hun dromen bevolken,
en die zij krachtens een half gesuggereerd apokoinou en de associatie roggen-rochel
weer uitspugen en aan het natte element teruggeven. De wrok van de vissers is
begrijpelijk, niet alleen om onze van buiten af toegeleide wetenschap dat de zee nu
eenmaal van de vissers zijn tol eist, maar ook al vanwege de interne reden: het water
is ‘wrakkenvol’. Deze term, die - opnieuw - als een epitheton ornans aandoet, aktiveert
een relatie tussen de zee en de vissers, maakt hun lichtelijk groteske wraakoefening
zonder meer begrijpelijk, en is dus allerminst een weinigzeggende standaarduitrusting.
en gaan de eerste borrel drinken
in de bekaaide herberg en vaarten verzinnen
naar de legendarische broedplaatsen van vroeger
een zaagvis draait zich verraderlijk als een hand om in hun verhaal.

In vergelijking met de tempel van de natuur komt de tempel van Bacchus er maar
bekaaid af. Hoe krakkemikkig is de zeemanskroeg precies? In de oorspronkelijke
kombinatie met herberg treden allerlei betekenisonderscheidingen van bekaaid in
werking, ook al moet men voor sommige daarvan het woordenboek raadplegen. Het
is ook niet zo, dat alle in het woordenboek gegeven betekenismomenten nu gaan
meespelen, zoals William
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Empson soms schijnt te menen. Of men nu zijn toevlucht neemt tot parate kennis
van wat een woord zoal kan betekenen, dan wel tot het kollektief geheugen, het
woordenboek, in beide gevallen is het wenselijk het aanwezige materiaal te schiften
in waarschijnlijke en onwaarschijnlijke aktiveringen, al naar de aanwijzingen van
de kontekst. Dit wil zeggen, dat er enig verband aan te wijzen moet zijn tussen de
geteste woordbetekenis en zijn omgeving, dat daartussen kontakt mogelijk moet
kunnen zijn. Nu wordt zo'n keus uiteraard niet weinig bemoeilijkt door het feit, dat
omgekeerd de kontekst weer bepaald wordt door het woord waarvan men juist de
betekenis(sen) zoekt te bepalen. Praktisch zal dit struikelblok niet al te groot zijn,
theoretisch is het op te lossen door uit te gaan van de kontekst als van een voorlopig
vastliggend gegeven, waarvan de inhoud alleen dan veranderd moet worden gedacht,
als vanuit het betekenismoment daarvoor sterke indikaties rijzen. Dit zal vooral dan
het geval zijn als zo'n ‘proefbetekenis’ allerlei aanknopingspunten vindt in met elkaar
een zeker verband opleverende betekenismomenten van de woorden die de kontekst
vormen. Soms zal de interpretatie van de kontekst niet zozeer veranderd, als wel
uitgebreid moeten worden.
Van de zes betekenismomenten die Van Dale geeft, zijn er m.i. drie van belang;
ik schrijf ze met de gegeven voorbeelden over:
1. (vero.) niet vers meer: bekaaide vis
5. (gew.) verkeerd in 't alg.; (...) - een bekaaide kamer, waar de meubelen niet
behoorlijk geschikt staan;
6. (Zuidn.) dronken.
Het hele laatste fragment staat in het teken van de vergankelijkheid: de oude vissers,
het wrakkenvol water, en nu de bekaaide herberg, want hoe men het ook wendt of
keert, dat bekaaid niet duidt op gaafheid, daarover zal niet gauw verschil van mening
rijzen. In overeenstemming met 1. heet de herberg ‘bekaaid’, omdat hij als een vis
op het droge ligt te rotten, liefst nog aan de wallekant, de kaai10; de kroeg is volgens
5. onregelmatig, schots en scheef gebouwd, en in het interieur is ook niet alles
symmetrie wat de klok slaat; volgens 6. deelt zich de beschonkenheid van de
bezoekers ook nog eens mee aan het gebouw zelf; kortom, we hebben te maken met
een vervallen en scheefgezakt, stinkend en rommelig zeemanskroegje aan de
havenkant, waar een stevige neut achterovergeslagen wordt. Het adjektief is hier wel
bijzonder rijk, en raak gekozen. De oude vissers zijn volkomen op hun plaats: het is
hun alkoholisch onderkomen.

10

Want dat het woord ‘kaai’ ook nog meespeelt, behoeft wel geen betoog.
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Na de eerste, of tweede, of derde borrel komen de zojuist nog zwijgzame tongen los.
Met een grote zwaai draaien we nu weg uit de ‘zeemorgen’ en komen we niet alleen
terecht in een verre van aangrenzend verleden, ‘vroeger’, maar bovendien van de
werkelijkheid van bij elkaar zittende vissers, in de fantasie van verzonnen verhalen.
Op twee manieren verwijderen we ons van de werkelijkheid: de vissers ‘verzinnen’
tochten, d.w.z. bedenken routes die nog niet bevaren zijn, en die het ook niet zullen
worden, en bovendien is het doel van die tochten ook nog buiten de realiteit geplaatst,
want de begeerlijke broedplaatsen zijn ‘legendarisch’. Iedereen kent de verhalen en
overleveringen erover, niemand is er ooit zelf geweest.
Dat ‘van vroeger’ kan trouwens nog van alles betekenen. Men aarzelt tussen: de
broedplaatsen die al legendarisch waren in de tijd dat de vissers zelf aktief waren,
de broedplaatsen die heel lang geleden bestaan moeten hebben en nu alleen nog
legendarisch zijn, en de plaatsen waar ‘vroeger’ gebroed heeft volgens de
overlevering. De tweede mogelijkheid is de minst aantrekkelijke, omdat daarin het
half pleonastische dat er in de kombinatie legendarisch - vroeger schuilt ontbloot
wordt, de eerste is de meest gewone, de derde is aan de bizarre kant. Dit vérgezochte
van die laatste uitleg zou reden genoeg zijn - in poeticis - om ervoor te opteren11, en
als men zijn gedachten die richting opstuurt is er nog wel een argument voor te vinden
ook. Men herinnert zich de lidwoordloze ‘tijd’ (r. 11) en in het algemeen het sterk
op de voorgrond treden van een tijdsproblematiek, en denkt aan de neiging van
Hamelink om met woordsoorten te manipuleren, vgl. de adjektivies gebruikte woorden
‘eiwit’ (r. 1) en ‘pijndoend’ (r. 26). Verder, terwijl men zou verwachten dat de vissers
wensdroompjes uitspelen over rijke visgronden, hebben zij het, als we Van Dale
mogen geloven, over plaatsen waar vogels hun eieren plegen uit te broeden!
Als men dan ook nog cyclische elementen opmerkt, hieruit bestaand, dat het gedicht
begint met ‘eiwit’ en eindigt met ‘broedplaatsen’, aanvangt

11

Als zetters daarvan maar eens doordrongen konden worden! Zij kastreren trouwhartig alle
woordspelingen. Etiemble (Hygiène des lettres, ***, p. 279) geeft daarvan een paar mooie
voorbeelden: ‘...ces réflexes conditionnés qui rendent les lecteurs et même les correcteurs
(...) incapables d'accepter les tournures qui dépassent le niveau du cliché. Page 173, j'avais
écrit: “l'Empereur Bao Dai n'est que l'exécutant des nolontés françaises”; malgré mes sic,
mes stet, mes “je dis bien nolontés” un correcteur zélé rectifia, si je puis dire, en volontés,
ce qui prête a notre politique des mérites que je lui refuse.’ Daar staan dan weer fraaie
zettersvondsten tegenover. In dit eigenste stuk zag ik opeens antropomorfine staan, waar ik
antropomorfisme geschreven had, en in Hamelinks slotregel: met stenen zegelen af, lees ik,
wat ook best had gekund: met stenen regelen af.
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met kinderen en besluit met oude mannen waaraan toekomst, resp. verleden
komplementair zijn, en als klap op de vuurpijl ook nog bedenkt, dat in dit gedicht
de tijd een vogelgedaante heeft (r. 11) of begeleid wordt door vogels (r. 7, r. 11, r.
21), dan lijkt me het bewijs een heel eind gevorderd. En toch...
Wat hebben de vissers voor motief om aan de ‘broedplaatsen van vroeger’ te
denken? Wat hebben ze er te zoeken? Het ligt toch veel meer voor de hand aan te
nemen dat zij rijke visgebieden op het oog hebben waar zij wonderbare vangsten
konden doen, als ze de plek nog maar wisten. Alleen, er staat nu eenmaal:
‘broedplaatsen’ en dat verwijst onherroepelijk naar vogels.
De oude vissers willen niet op vangst, maar ze willen om zich zelf naar de
‘legendarische broedplaatsen’, en zoeken naar wegen om er te komen. Ze gaan alleen
in overdrachtelijke zin de zee op; in hun verlangen raken ze los van de realiteit en
fabuleren over koersen en plaatsen. Maar wat zijn dan die broedplaatsen?
In de uitgangsscène van de vissers in hun stamkroeg is dat niet zo problematisch.
Zij slaan de tijd kapot met verhalen, en proberen elkaar te overtroeven met sterke
staaltjes, opsnijerijen over hoe zij zouden varen naar zekere vogeleilanden om eieren
te rapen of iets dergelijks. Het bestaan van die vogelbroedplaatsen, al is het misschien
alleen volgens bepaalde overleveringen, is de mannen bekend; een aanduiding is
voldoende. Hun gezwets is voor hen zeer bevredigend, omdat het ze in staat stelt op
basis van zeevaartherinneringen een soort droogzwemmen te bedrijven, waarin zij
hun kunst en ervaring kunnen verdiskonteren (en hun fantasie uiteraard). Het is
trouwens nog de vraag of zij hun escapistische gedachten wel uitwisselen, maar ook
wanneer zij ieder voor zich de weg terug zoeken, wegdromend, blijft dit ‘tijdverdrijf’
zinvol. Maar per slot is deze primaire laag van het gedicht, waarin de woorden at
face value genomen worden, vooral een springplank naar een volgende laag, een
emancipatie van de woordbetekenis, teweeggebracht door die eigenaardige en unieke
systematische verbijzondering van de betekenis van andere woorden in hetzelfde
gedicht. En op die volgende laag zijn de ‘legendarische broedplaatsen van vroeger’
niets anders dan een of andere vorm van verleden, van moederschoot, van oorsprong.
Het is geen gratuit spelletje dat de vissers spelen, hun leven is ermee gemoeid. De
koersen die zij uitzetten, zijn vaarten in de tijd, niet in de ruimte. Het is de eeuwige
jacht op het water des levens, het zoeken naar een verjongingskuur, de methode om
de tijd terug te draaien, opnieuw te beginnen. Zij zijn uit op de broedplaatsen van de
vogel tijd, de legenda-
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rische (wat eventjes aan de vogel feniks denken doet] en tevens zoeken ze de weg
terug naar de plaats waar zij zelf werden uitgebroed. De parallellie tussen de kinderen
in de eerste regels die zich ingraven in ‘eiwit zand’, en de oude mannen in de laatste,
die beneveld door verval en alkohol de toegang tot hun ‘broedplaats’ zoeken, is
frappant. Zij houden zich dus niet meer op met hun beroepsbesognes, maar ontwerpen
modellen van behoud, van voortbestaan, die natuurlijk tot mislukken gedoemd zijn.
Ook in de schijnbaarheid van de arkadische sfeer loopt het gedicht rond: de kinderen
zijn jaloers op de minnaars van hun moeders, de oude mannen verzetten zich tegen
de gedachte aan doodgaan. Zij staan onder het biologisch bewind: hun oorsprong
wordt als dierlijk aangeduid. Zoals onheilspellende zeegedrochten hun nachtelijke
dromen bevolken, zo vormen de vissers zelf het broed van gevleugelde dieren,
legendarische misschien wel, en terwijl ze zich half tegen beter weten in met verzinsels
in slaap wiegen die hen moeten redden slaat hen plotseling de slotregel als doodschrik
om het hart. Midden in het welbehagen van wishful thinking bij het uitzetten van
lijnen op imaginaire kaarten naar verloren oorden rijst de zaagvis, voor-aangekondigd
door rog en inktvis, voor hen op en zaagt niet alleen de uitgezette reddingslijnen,
maar daarmee ook hun eigen levensdraad door. Zoals zo vaak gaat het geboortemotief
in het doodsmotief over: de vissers denken slim te zijn, maar het lot is hun een slag
voor. (Vgl. bv. de mysteriën van Osiris: ‘Zijn graf is tegelijkertijd de plaats waar hij
geboren wordt; het begraven-zijn is dat zijn moeder van hem zwanger is.’ W. Brede
Kristensen, Symbool en Werkelijkheid, 1962, p. 168). De vissers stokken in hun
verhaal, beseffend dat er geen ontkomen is. De slotregel, die de syntaktische voortgang
abrupt doorbreekt roept ook de ontsnappingspoging van de vissers een halt toe: zij
zijn verraden. De zaagvis ‘draait zich verraderlijk als een hand om’. Dit
apokoinou-effekt werk bijzonder plastisch: de zaagvis is zo verraderlijk als een hand,
de verradershand (waardoor men pleegt te sterven); daarnaast draait hij zich om als
een hand, een machtssymbool dat beschikt over leven en dood, en dat in elk geval
een gebaar maakt, dat resoluut en definitief is, waarbij ook nog meespeelt de indruk
dat het moeiteloos, in een handomdraai gaat. De zaagvis maakt zich niet druk, het
is zijn dagelijks werk; hij is maar een figurant en wordt ook maar gestuurd, zegt het
onbepaalde lidwoord. De vissers zijn op sterven na dood en weten het. Misschien
wisten zij het al half en half een paar regels eerder, toen zij hun oor te luister legden
bij het orakel van de zee, met zijn apokalyptische onderstromen.
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Hiermee is mijn uitleg van Zeemorgen wel niet voltooid (ook tien maal meer ruimte
zou daartoe nog niet voldoende zijn, en dat gaat niet alleen voor dit gedicht op), maar
toch in grote lijnen aangegeven. Er zijn nog een paar algemene kanten aan Zeemorgen,
die nog niet besproken zijn. Het probleem Dylan Hamelink is al eens aan de orde
gesteld (Merlyn, II, 1, p. 52). Er is daarbij door de redaktie opgemerkt, dat de
beïnvloeding van Jacques Hamelink door Dylan Thomas juist in Zeemorgen het
duidelijkst kon blijken. Die beïnvloeding lijkt me inderdaad niet twijfelachtig, zij
het dat ik hem enigszins wil clausuleren. Vooral tussen de afdeling Delta uit De
eeuwige dag en Under Milkwood bestaan onmiskenbare parallellen, niet alleen in de
woordvorming (type ‘wrakkenvol’), maar ook in het onverdroten doorvertellen van
de stemmen in het hoorspel en de verteller in de gedichten, terwijl er bovendien
verwantschap in de entourage bestaat. Toch blijven er belangrijke verschillen. Men
moet er maar eens op letten hoe Thomas in de regel bezweert, en Hamelink vooral
registreert; hoe Thomas een eenmaal gebruikt beeld tot in details uitwerkt, terwijl
Hamelink zo'n beeld snel verwisselt voor een nieuw (zij het dat het in een volgend
gedicht opnieuw zal opduiken); hoe vooral de ritmiek bij Thomas veel grilliger en
gevarieerder verloopt dan bij Hamelink; hoe de eerste zijn lezers soms een rad voor
ogen draait terwijl de laatste bij alle exuberantie een soort timmermansoog voor het
opneemvermogen van zijn lezers open blijft houden.
Eerder bestaat er verwantschap met Dylan Thomas in de versie van Hugo Claus
met zijn vertaling Onder het Melkwoud. Ook de omstandigheid dat Claus en Hamelink
beiden Vlamingen zijn (zij het de een uit België en de ander uit Nederland) kan een
rol gespeeld hebben bij het ontstaan van een overeenkomstig taalgebruik. In elk geval
blijft er genoeg oorspronkelijks over om Zeemorgen niet alleen afgeleide kwaliteiten
toe te kennen, maar het vooral op zijn eigen merites te waarderen. Het gedicht lijdt
geen schade door de Dylan Claus-reminiscenties, noch lijkt het me dat de waardering
ervoor kunstmatig opgeschroefd wordt.
De titel voegt weinig aan het gedicht toe. Het is een ongebruikelijk woord - men
spreekt van ‘een dagje aan zee’, ‘een winter aan zee’, maar niet gauw van een
‘zeemorgen’ zoals men van ‘zeebenen’ rept. De tijdsaanduiding wordt door de
plaatsbepaling gekleurd: een zeemorgen is een ander soort morgen dan een
woestijnmorgen, al duurt hij even lang. ‘Morgen’ is dus niet een lege tijdmaat, maar
een door gebeurtenissen gemarkeerde. De titel geeft dus het bestek van het gedicht
aan, op neutrale wijze, want waar het eigenlijk om gaat, dat vindt men er niet in terug.
Plaats van tijd en
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handeling worden aangeduid, de handeling zelf wordt niet nader belicht. De titel is
dus te beschouwen als een etiketje voor wat in één lange zin wordt afgewikkeld. Wat
is nu de funktie van die zin? Zoals al even werd aangestipt suggereert hij een
samenhang. Het is de formele exponent van een verband tussen de opeenvolgende
kleine scènes waaruit het gedicht is opgebouwd. Opnieuw kan men de vraag stellen
naar de aard van dit verband tussen de aaneengeschakelde mededelingen. Ik geloof
niet dat dit verband objektief is. De formele eenheid is juist de uitdrukking van het
feit dat al wat zich in het gedicht vertoont, een persoonlijke, subjektieve manier van
waarnemen van de verteller vertegenwoordigt. Het is dit bewustzijnskontinuum
waarvan het ononderbroken verloop van het gedicht het literaire uitdrukkingsmiddel
is. Degeen die aan het woord is, registreert voor ons zowel zijn observaties (uiteraard
geselekteerd), alsook, met weglating van die primaire waarnemingen, de kreatieve
verwerking ervan: het beeld of de metafoor in plaats van de foto, de verbeelding
weer gebouwd op de metafoor. Hierbij is het karakteristieke, dat de weergave van
subjektieve gedachten en uit de buitenwereld betrokken observaties beide in de
objektieve sleutel gesteld zijn: wat gedacht wordt, wordt als buiten het bewustzijn
werkelijk bestaand opgevat, wat een kenmerk is van een magisch-primitieve
denkwereld. Met het bewustzijnskontinuum korreleert een (gedacht en dus objektief)
verband tussen in de werkelijkheid van het gedicht voorvallende feiten. Deze
samenhang is niet zozeer chronologisch, en nog minder logisch, maar is gekenmerkt
door de in het gedicht op de voorgrond tredende problematiek, het thema. Alles in
dit gedicht draait om geboorte, liefde en dood, met de nadruk op geboorte. Het is in
dit landschap aan zee dat deze thematiek geprojekteerd wordt door de
waarnemer-verteller; hij vult het met de symbolen van zijn eigen denkwereld of,
wanneer men zijn rol als minder aktief beschouwt, de objektieve wereld vormt een
voedingsbodem voor zijn subjektieve wereld.
Voor wie bezig is twee zo heterogene werelden te versmelten kan de humor, of
de twijfel, of de hoop alles bederven. Humor doet de dubbelwereld splijten, twijfel
maakt er een ruïne van, de hoop haalt bij voorbaat het verderf binnen. De ‘inner
world’ kan alleen dan ongeschonden naar buiten treden, als de gedachte zonder kritiek
of relativering van welke aard ook gedragen wordt door de geesteshouding van de
indicativus praesentis. Men kan vermoeden dat een buitenwereld waarin denken en
zijn samenvallen, alleen opgericht kan worden wanneer het innerlijk de prijs betaalt
van een losser verband tussen ik-gevoel en denken. Het is dit aspekt dat
verantwoordelijk is voor een zekere verwantschap in gedachtenklimaat met
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het werk van Achterberg: beide dichters weten het onmogelijke binnen hun gedichten
mogelijk te maken. Achterberg baant zich een weg tot de gij-figuur die in een andere
wereld verblijft, Hamelink voorziet de wereld van mythische gestalten, symbolen
en gebeurtenissen, die van essentiële betekenis zijn voor zijn besef omtrent het
menselijk bestaan. Op grond van de overheersende ernst, de geringheid van de
menselijke figuren tegenover de bovenmenselijke proporties van zijn vrijwel
almachtige symbolen, zou men kunnen besluiten tot een tragische levensopvatting.
De ordenende funktie die de gedachtenwereld op de weergave van de buitenwereld
uitoefent voegt een nieuwe noodzakelijkheid toe aan de éenzinsvorm van het gedicht:
die ene zin kan men namelijk ook opvatten als een cirkelgang. Het verhaal van de
vissers heeft immers het zoeken van de weg naar de legendarische broedplaatsen tot
onderwerp. Als men dan ziet, dat bij de aanhef van het gedicht kinderen als
nestkuikens in het eiwit zand ingegraven zijn, dan is er niet veel voor nodig om het
eigenste strand als die broedplaats te beschouwen, en het gedicht als een tot een
morgen samengedrongen levensgang van de oude vissers. Met het slotwoord ‘verhaal’
bijt het gedicht in zijn eigen staart.
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De structuur van Achterbergs bundel Autodroom
J. v.d. Sande
Sprekend over de ‘gij-figuur’ in Achterbergs poëzie constateert Gerard Knuvelder
in zijn ‘Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde’ op blz. 166: ‘Wel wijzigde
het beeld zich op den duur enigszins: zich erop bezinnend, dat de geliefde in de
kosmos is opgegaan, ontdekt hij, dat zij die kosmos van zichzelf doordrongen heeft;
als hij zich dus verenigt met alles uit die kosmos, verenigt hij zich met haar’.
In Kees Fens' opstel ‘Micro- en macropoëzie’ (In: ‘De eigenzinnigheid der
literatuur’, blz. 104) treffen we over hetzelfde onderwerp de volgende passage aan:
‘Is Achterbergs poëzie aanvankelijk gekarakteriseerd door de voortdurende
terugroeping van de gestorven geliefde - een liefdespoëzie op de grens van leven en
dood - in zijn latere poëzie is van de geliefde, beter gezegd: de afwezige, nauwelijks
nog als zodanig sprake. Zij is de herscheppende kracht geworden van het dode aan
deze kant van het leven, de alles-vervullende van de hier aanwezige leegte’.
In beide citaten wordt dus een ontwikkeling geconstateerd in de wijze waarop de
ik-figuur uit Achterbergs poëzie zich de gij-figuur denkt, terwijl Knuvelder ook nog
gewaagt van een daaruit voortvloeiende ontwikkeling in de wijze waarop de ik-figuur
het contact met de gij-figuur tracht te herstellen.
Strikt genomen kan een dergelijke ontwikkeling pas aangetoond worden door een
nauwkeurig onderzoek, waarbij men uit kan gaan van een chronologisch
samengestelde uitgave van het complete werk. Maar wel zal iedere Achterberglezer
willen beamen, dat de door Knuvelder en Fens gesignaleerde verschijningsvormen
van de gij-figuur in de poëzie van Achterberg constanten zijn, die scherper van elkaar
onderscheiden dienen te worden dan gewoonlijk gebeurt. De Achterbergkritiek
vertoont in het algemeen de neiging dit onderscheid te verdoezelen, door al te zeer
de nadruk te leggen op de één-tonigheid van Achterbergs poëzie, die dan geken-
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schetst wordt als een onophoudelijk pogen om door de bezwerende kracht van het
woord de gestorven geliefde weer tot leven te wekken.
Men moet dus om te beginnen de twee verschijningsvormen van de gijfiguur zo
scherp mogelijk van elkaar onderscheiden.
Soms is de gij een gestorven vrouw, aan wier individuele, aardse bestaan de
ik-figuur weer gestalte wil geven door de in hem voortlevende herinnering aan haar
concrete verschijning te bannen binnen de tovercirkel van het gedicht. Dan weer is
er van een individueel bestaan of van de herinnering daaraan geen sprake meer en
is de gij-figuur een overal en altijd gezochte of vermoede, maar zich nooit als concrete
gestalte manifesterende tegenwoordigheid, die de ik-figuur in poëtische
omschrijvingen tracht te benaderen. Het is natuurlijk mogelijk, en zelfs waarschijnlijk,
dat deze verschijningsvorm de eerste geleidelijk heeft verdrongen, zodat in het latere
werk de tweede verschijningsvorm overheerst. Men zou zich dit proces als volgt
voor kunnen stellen. De ik-figuur verliest zijn greep op de gij-figuur, naarmate zijn
herinnering aan haar concrete bestaan vervaagt. Zijn pogingen om, retrospectief, de
betrekkingen met de gij-figuur te herstellen worden dus steeds uitzichtlozer. Als hij
niet kansloos wil zijn - en dat wil hij niet -, zal hij met het verleden moeten breken
en zich instellen op de ontmoeting met een gij-figuur, wier bestaan zich voorgoed
aan zijn zintuiglijke waarneming onttrokken heeft. Het alternatief is dan: de
ontmoeting met een gij, die niet aan grenzen van ruimte en tijd gebonden is en die
zich dus moet bevinden àchter datgene, wat zich aan zijn tijdruimtelijk-beperkte
waarneming voordoet. Daar heeft zich dan in de ‘richting’ van Achterbergs poëzie
een totale wending voltrokken: het retrospectieve karakter ervan heeft zich gewijzigd
in een pogen om door te stoten naar het nog niet gekende, de terra incognita van de
metafysische ervaring. Iets wat erop zou kunnen wijzen, dat er in het totale werk van
Achterberg inderdaad sprake is van een dergelijke ontwikkeling, is het feit, dat een
dergelijk proces van ont-individualisering zich op kleinere schaal voltrekt in menig
afzonderlijk gedicht uit de latere bundels, en dan door de ik-figuur ervaren wordt als
een mogelijkheid tot ‘re-creatie’ van de gij. De kansen op éénwording, die door het
vervagen van de herinnering aan het concrete bestaan van de gij geleidelijk tot nul
waren gereduceerd, nemen juist door de totale oplossing van het geheugenbeeld weer
in onbeperkte mate toe, omdat dit geheugenbeeld zich nu niet meer hinderlijk kan
schuiven tussen de ik-figuur en zijn nieuwe perspectief. Als voorbeeld kan hier gelden
het sonnet ‘Rath & Doodeheefver’ uit de bundel ‘Sneeuwwitje’ van 1949, waaraan
ik een bespreking gewijd heb in het Merlyn-nummer van
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maart 1964. Het in het octaaf beschreven onherroepelijk voortschrijdende verval van
wat aan het concrete bestaan van de gij herinnert, wordt in het sextet door de ik-figuur
ervaren als een bevrijding van de gij uit de beperkingen van ruimte en tijd tot een
ander en nu onbeperkt bestaan.
Maar al opent de mogelijkheid tot eenwording met een metafysisch-gedachte
gij-figuur nieuwe perspectieven voor de ik-figuur, zij stelt hem ook voor nieuwe
problemen. Het aardse bestaan van de gij is achter de horizon van het verleden
verdwenen. Er is voor de ik-figuur geen weg terug meer mogelijk: wat achter hem
ligt is dood, verspeelde kans en verbruikte materie. Alleen een oneindig
toekomstperspectief kan nog leven in het vooruitzicht stellen. Maar dan blijft de
ontmoeting met een gij, die ‘de hele kosmos van zichzelf doordrongen heeft’
onbereikbaar, daar ‘zich te verenigen met alles uit de kosmos’ een bovenmenselijke
opgave is. In vele gedichten uit het latere werk wordt de eenwording met de gij dan
ook verijdeld, doordat de ik-figuur aan de beperktheid van zijn eigen aardse bestaan
geketend blijft. Als voorbeeld citeer ik het sextet van ‘Zoekplaat’ uit de bundel
‘Mascotte’ van 1950:
Ik ben te klein om naar u op te zien.
Gij kunt me niet tussen de korrels vinden.
Uw ogen staren hoog over mij heen.
Al volg ik met mijn vinger lijn voor lijn,
geen enkele die ons nog kan verbinden.
Gij zijt te wijd, ik ben te dicht opeen.

De eenwording wordt verijdeld, doordat de ik vanuit zijn tijdruimtelijk-beperkte
gezichtshoek de gij niet kan overzien, terwijl omgekeerd de onbeperkte gij zo ver
van hem verwijderd is, dat hij in zijn kleinheid voor haar verloren gaat. Het verschil
tussen beiden is het verschil tussen eindigklein en oneindig-groot. De enige
mogelijkheid voor de ik-figuur om dit verschil op te heffen zou zijn: in de extase uit
te stijgen boven zijn tijdruimtelijke beperktheid. Hij zou moeten kunnen uitroepen:
Alle dinghe
sijn mi te inghe;
ic ben so wijt!

Ik wil niet beweren, dat de laatste regel van ‘Zoekplaat’ een door Achterberg gezóchte
verwijzing is naar het bierboven geciteerde, aan Hadewijch
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toegeschreven gedicht, maar wel, dat hier in het streven van Achterbergs ik-figuur
een mystieke inslag onmiskenbaar is. Hier wordt immers de eenwording met een
oneindig-grote gij afhankelijk gesteld van de mogelijkheid om het
tijdruimtelijk-beperkte bewustzijn te transcenderen. Als er dan in Achterbergs poëzie
werkelijk sprake is van de door Knuvelder en Fens gesignaleerde ontwikkeling, zal
in Achterbergs latere werk de poging tot transcendentie van het tijdruimtelijk-beperkte
bewustzijn een veel voorkomend motief zijn.
In dit verband zou ik thans de aandacht willen vestigen op de bundel ‘Autodroom’
van 1954, waarin deze poging duidelijk het leidmotief vormt.
Het gebruik van de term ‘leidmotief’ impliceert al, dat ik deze bundel beschouw
als een samenhangend geheel met een duidelijke structuur. Nu is het bekend, dat
Achterberg bij het samenstellen van zijn bundels niet strikt chronologisch te werk
ging, maar bij elkaar plaatste wat naar onderwerp bij elkaar hoorde. Dit
inventariserende ordeningsprincipe waarborgde echter geen duidelijke structurele
samenhang tussen de afzonderlijke gedichten van zo'n bundel. Zo'n structurele
samenhang is immers eerder te verwachten, wanneer de bundel als een samenhangend
geheel geconcipieerd is en dus bestaat uit gedichten die niet achteraf, maar reeds bij
hun ontstaan een bestemming hebben gekregen. Of dit met de gedichten waaruit
‘Autodroom’ bestaat het geval is geweest, kan ik niet uitmaken, maar feit is, dat deze
bundel de lezer gepresenteerd wordt als een samenhangend geheel. De bundel is
namelijk opgezet als een poëtisch reisjournaal. Hij bestaat uit dertien sonnetten, die
alle betrekking hebben op een autotocht en in hun opeenvolging ook duidelijk gestalte
geven aan aan de ‘eenheid van handeling’ die karakteristiek moet zijn voor een
samenhangend reisverslag.
Het eerste sonnet, ‘Valuta’, vormt een duidelijk gemarkeerd ‘vertrekpunt’: daarin
wordt de situatie bij de aanvang van de reis beschreven; het bevat geen reisimpressies,
maar plaatst de voorgenomen reis in een duidelijk perspectief: voor de ik-figuur is
deze reis een queeste naar de gij. In de daarop volgende elf sonnetten ligt het accent
op de directe weergave van de reisimpressies. Dit reisverslag vertoont een duidelijke
geleding: de vijf op ‘Valuta’ volgende sonnetten representeren tezamen een in vijf
etappes zich voltrekkende stijging naar het hoogtepunt van de cyclus en de daarin
beschreven reis: het sonnet ‘Contrapunt’, dat niet alleen door zijn plaats in de cyclus,
maar ook door zijn betekenis centraal staat. In ‘Contrapunt’ bereiken de
hooggespannen verwachtingen van de ik-figuur een culminatiepunt, waarop de
apotheose volgt: de eenwording met de gij-figuur vindt
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plaats. De daarop volgende vijf sonnetten zijn vergelijkbaar met de vijf aan
‘Contrapunt’ voorafgaande en fungeren als anticlimax. Tenslotte wordt dan in het
laatste sonnet, ‘Rorschach’, een duidelijk eindpunt bereikt: dit gedicht bevat, evenals
‘Valuta’, geen reisimpressies: het heeft het karakter van een afrondende
nabeschouwing, waarin al weer een volgende reis met hetzelfde doel in het
vooruitzicht wordt gesteld.
De samenhang van ‘Autodroom’ wordt dus bepaald door het feit, dat de gedichten
zich in hun opeenvolging laten lezen als het poëtisch journaal van een door de
ik-figuur ondernomen autotocht, een vakantietocht naar Zuid-Frankrijk. De door mij
in het voorafgaande al summier aangeduide structuur hangt echter onverbrekelijk
samen met feit, dat de ik-figuur een toerist is met meer dan gewone aspiraties. Als
de lezer niet in staat is deze aspiraties tijdelijk tot de zijne te maken, kan hij de
ik-figuur niet volgen. Het zal hem dan toeschijnen, dat de samenhang van de bundel
toch tamelijk vaag is en slechts berust op een aantal bijkomstige factoren, zoals
bijvoorbeeld het feit, dat vrijwel alle in de bundel voorkomende geografische
aanduidingen betrekking hebben op het oostelijk deel van de Franse Rivièra en de
daarop aansluitende Alpes Maritimes. Aan de hand van deze aanduidingen zal hij
zich misschien een zeer globale voorstelling kunnen vormen van de gevolgde route.
Maar deze wetenschap brengt hem geen stap dichter bij de verklaring van een groot
aantal duistere passages, die schijnen te verwijzen naar een ‘diepere’ betekenis van
de gedichten. De nu volgende analyse van ‘Autodroom’ wil laten zien, dat er tussen
deze duistere passages wel degelijk een structurele samenhang bestaat. Daarbij zal
blijken, dat deze structuur bepaald wordt door de ontwikkeling van het hiervoor al
gesignaleerde leidmotief: de poging van de ik-figuur om, door het transcenderen van
zijn tijdruimtelijk-beperkte bewustzijn, de eenwording met de gij te verwezenlijken.
Het is onmogelijk de bundel hierbij in zijn geheel af te drukken. Om de vele citaten
in hun verband te kunnen plaatsen, zal men dus zelf over de bundel moeten kunnen
beschikken. Om het raadplegen van de tekst te vergemakkelijken, volgen hier de
titels van de dertien sonnetten, naar volgorde genummerd: 1. Valuta 2. Cartering 3.
Wassende breedte 4. Tracé 5. Rivièra 6. Souvenir 7. Contrapunt 8. Déjà-vu 9. Gorge
de Loup 10. En route 11. Baedeker 12. Telex 13. Rorschach.
Achtereenvolgens worden nu vier structuurbepalende elementen besproken:
I. De functie van ‘Valuta’ en ‘Rorschach’ (1 en 13) als respectievelijk proloog en
epiloog van het ‘reisverhaal’.
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II. De functie van ‘Cartering’ t/m ‘Souvenir’ (2 t/m 6) als voorbereiding op en
geleidelijke stijging naar het hoogtepunt.
III. De centrale plaats van ‘Contrapunt’ (7), waarin alle motieven uit de
voorafgaande gedichten tot een synthese komen en waarin dan ook de eenwording
met de gij plaats vindt.
IV. De functie van ‘Déjà-vu’ t/m ‘Telex’ (8 t/m 11) als anticlimax en dus als
spiegelbeeld van ‘Cartering’ t/m ‘Souvenir’.

I
In het nu volgende zal ik dus moeten aantonen, dat ‘Valuta’ en ‘Rorschach’ in de
bundel fungeren als proloog en epiloog. De termen bevredigen mij niet helemaal,
want ze behoren eigenlijk tot het begrippenstelsel van het drama. Achterberg is zich
daarvan bewust geweest: hij verdeelt zijn bundel ‘Het spel van de wilde jacht’ in
drie bedrijven, voorafgegaan en gevolgd door een proloog en een epiloog. Hier wordt
de dramatische opzet dus door de gebruikte terminologie onderstreept. Dat is in
‘Autodroom’ niet het geval, maar dat neemt niet weg, dat de termen proloog en
epiloog ook hier zeer toepasselijk gebruikt kunnen worden om ‘Valuta’ en ‘Rorschach’
te karakteriseren. In een drama kenmerken proloog en epiloog zich immers door het
feit, dat ze buiten de eigenlijke handeling staan als respectievelijk initiatie en reflectie
daarop. Dit is nu juist de functie die ‘Valuta’ en ‘Rorschach’ in de bundel vervullen.
Het sterk handelende of liever: ‘gebeurende’ karakter dat de overige elf sonnetten
kenmerkt, ontbreekt hier. Om deze bewering waar te maken zal ik nu echter eerst
moeten aantonen, waarin dat gebeurende karakter van die andere sonnetten dan wel
bestaat. Daartoe laat ik hier een kleine bloemlezing van citaten uit de betreffende elf
gedichten volgen:
Wij volgen wegennet en waterlopen;
(Cartering)
Met glas en lak en nikkel afgedekt
kijken mijn opel-ogen in het rond.
(Wassende breedte)
De kartelingen waar ik tegen tuur
zijn vreemde streken die constant verblijven
in het gezichtsveld als een verre twijfel
(Tracé)
De auto klimt en daalt in de rotonde
(Rivièra)
Dit is de côte d'azur, een flonkerhal
(Souvenir)
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De bergen dalen bij mij in met treden,
die klimmen uit de diepte van uw dood.
(Contrapunt)
Wij rijden in ovale spiegels rond;
(Déja-vu)
Hier komen niet veel mensen. Even blind
als voor dat zij bestonden ligt de weg
(Gorge de Loup)
De wagen wijkt geen haarbreed van zijn koers
(En route)
Terwijl de auto langs de wegen snelt,
kijk ik de dalen in, tegen de bergen aan
(Baedeker)
Wij volgen u over het wereldrond.
(Telex)

In het voorafgaande heb ik de bundel gekarakteriseerd als een poëtisch reisjournaal,
maar bij het lezen van deze citaten krijgt men eerder de indruk flarden van een directe
reportage te beluisteren. Een reisjournaal wordt van dag tot dag bijgehouden; het
bevat notities achteraf, waarin het reflecterende element overweegt: in de reflectie
wordt al afstand genomen van de opgedane indrukken. Deze distantie is er in de
sonnetten 2 t/m 12 niet. De dichter-toerist treedt hier de lezer tegemoet als reporter,
die hem als het ware op het moment zelf deelgenoot maakt in het reisgebeuren.
Dit karakter van onmiddellijke overdracht van een actueel gebeuren ontbreekt in
‘Valuta’ en ‘Rorschach’. In beide gedichten leeft de ik-figuur niet in het moment,
maar in het perspectief van de toekomst. In ‘Valuta’ is de reis nog niet begonnen, in
‘Rorschach’ heeft de ik-figuur déze reis achter de rug en leeft hij al weer naar de
volgende toe. In plaats van actie dus: reflectie en bespiegeling over de zin van het
gebeuren dat zich in de tussenliggende elf sonnetten voltrekt.
Een vergelijking van ‘Valuta’ en ‘Rorschach’ zal ons dus ook antwoord kunnen
geven op de vraag, of het reizen inderdaad een bepaalde zin heeft voor de ik-figuur.
Daarvoor leggen we eerst de beide octaven naast elkaar:
Valuta:
De wegen liggen in een reis. Wij gaan.
De onrust van een dier om u te vinden,
doet mij weer voor de werkelijkheid verblinden
en geeft mij over aan de vaste waan,
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dat niets van u geheel is doodgegaan;
dat gij u in het buitenland kon binden
aan een bureau en mij brochures zenden,
alleen maar door de rede misverstaan.
Rorschach:
Misschien zal ik nog sporen van u vinden
achter in Engeland of vlak bij huis.
Wij weten niet precies waar het doodgruis
zich met bestaande stoffen kan verbinden,
noch onder welke breedte de beminde
zich gelden laat. Ik moet tot elke prijs
vrij blijven voor de eerstvolgende reis
en leef bij het bekende in den blinde.

Uit beide octaven blijkt duidelijk, dat de ik-figuur het reizen beschouwt als een middel
om de gestorven gij terug te vinden. Maar tevens blijkt eruit, dat hij er zich van
bewust is, dat dit reisdoel de toets van een meer verstandelijke kritiek niet kan
doorstaan. Alleen door deze verstandelijke kritiek het zwijgen op te leggen, door
‘blind te zijn voor de werkelijkheid’, kan hij de illusie in stand houden. Toch is er
in dit opzicht ook een belangrijk verschil tussen beide octaven. In ‘Valuta’ ervaart
de ik-figuur zijn verblinding als een obsessie waaraan hij tegen wil en dank is
overgeleverd; in ‘Rorschach’ ziet hij het ‘blind zijn voor het bekende’ als een
geestesgesteldheid die tot elke prijs in stand gehouden moet worden, dus als iets
positiefs. Ook uit de beide sextetten spreekt dit verschil. In ‘Valuta’ houdt de ik-figuur
zichzelf als het ware voor, dat ook déze poging wel weer op niets zal uitlopen, hij is
‘van alle reis terug, nog vóór de reis begonnen’. In ‘Rorschach’ blijkt de
ongeluksprofeet zich te hebben bekeerd: zijn scepsis heeft plaats gemaakt voor
visionaire bezieling:
Eens doemt een vreemd gebergte voor mij op
met ketenen die ik kan tekenen,
de toegangswegen naar de hoogste top,
de ligging van het dal waar gij vertoeft;
een dubbelvouw naast het geblekene;
een Rorschach-test die geen uitleg behoeft.

Rationele twijfel kan alleen weggenomen worden door een openbaring die
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alle verstand te boven gaat. Blijkbaar moet er dus tijdens de reis zoiets voorgevallen
zijn. Men zou zich kunnen afvragen, of deze innerlijke ommekeer soms voortkomt
uit het feit, dat de gij zich op deze reis tóch aan de ik-figuur heeft geopenbaard, maar
dan op een totaal andere wijze dan zij, blijkens ‘Valuta’, door hem verwacht werd.
In ‘Valuta’ is het beeld dat de ik-figuur van de gij heeft nog helemaal bepaald door
zijn herinnering aan haar aardse bestaan. Er is sprake van, dat zij misschien aan een
buitenlands bureau voor toeristische reclame verbonden is. Reclamebrochures worden
door de ik-figuur geïnterpreteerd als een verkapte uitnodiging, door haar persoonlijk
aan hem gericht. Nu is het opvallend, dat een dergelijke sterk geïndividualiseerde
voorstelling van de gij-figuur in de hele bundel niet meer voorkomt. In ‘Baedeker’
komt zelfs expliciet tot uitdrukking, dat die geïndividualiseerde voorstelling zich
heeft opgelost ‘in de ruimte’:
Terwijl de auto langs de wegen snelt,
kijk ik de dalen in, tegen de bergen aan
en merk niets anders meer van uw bestaan
dan hoogte, diepte en natuurgeweld.

Alleen de kosmische aspecten van de zichtbare werkelijkheid openbaren nog iets
van het bestaan, waartoe de gij-figuur is overgegaan. Daaruit blijkt, dat de ik-figuur
zich ervan bewust is, dat hij geen opstanding uit de doden te verwachten heeft: de
gij is opgenomen in het oneindig-grote verband van een volstrekt ander bestaan,
waarvan niemand de hoogte en de diepte kan meten, zodat het machtigste
berglandschap er nog maar een flauwe afstraling van is.
Het is in dit verband de moeite waard op te merken, dat de begrippen ‘hoogte’ en
‘diepte’ in alle gedichten, behalve in ‘Valuta’, een zeer belangrijke rol spelen. De
volgende citaten kunnen dit verduidelijken:
Diep onderweg over Europa heen...
(Cartering)
Diep in de slaap verschijnen boom en beek
(Wassende breedte)
Diep in de middag wordt het licht secuur.
Een griffel kan nog mijn geboorte schrijven
op het leisteengebergte van de Eifel...
(Tracé)
De auto klimt en daalt in de rotonde...
(Rivièra)
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dalend en rijzend over berg en schacht
(Souvenir)
De bergen dalen bij mij in met treden
die klimmen uit de diepte van uw dood
(Contrapunt)
Het hoge komt nabij, het lage bloot.
(Contrapunt)
Tegen de hemel ga ik door u heen,
word ik van u gesneden en besta
dank zij dit punt naar boven en beneden
(Contrapunt)
Het zachte water, dat gezonken staat
in alle laagte... (Déja-vu)
Omhoog tegen de bergwand aangebracht...
(Gorge de Loup)
Terwijl de auto langs de wegen snelt,
kijk ik de dalen in, tegen de bergen aan
en merk niets anders meer van uw bestaan
dan hoogte, diepte en natuurgeweld.
(Baedeker)
Water en wolk geleiden enerlei.
Al wat natuur is heeft u ingevat
(Telex)
Eens doemt een vreemd gebergte voor mij op
met ketenen die ik kan tekenen,
de toegangswegen naar de hoogste top,
de ligging van het dal waar gij vertoeft;
(Rorschach)

Zoals blijkt, komen ‘hoogte’ en ‘diepte’ meestal als begrippenpaar voor en in dit
opzicht vormt ‘Contrapunt’ duidelijk een culminatiepunt. Daar staat tegenover, dat
de termen ‘ver’, ‘verte’, ‘vergezicht’ en ‘horizon’ in ‘Contrapunt’ ontbreken, terwijl
ze in de andere sonnetten, behalve dan weer in ‘Valuta’, opmerkelijk vaak voorkomen.
We kunnen hieruit concluderen, dat ruimtelijke beleving, zowel in het horizontale
als in het verticale perspectief, in ‘Autodroom’ een belangrijk motief is. Dat dit motief
in ‘Valuta’ ontbreekt, hangt samen met het feit, dat het reizen geleidelijk een
verandering teweeg brengt in de wijze, waarop de ik-figuur zich het bestaan van de
gij voorstelt. Aan het einde van de reis weet hij, dat de gij deel
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heeft aan een naar ruimte en tijd onbegrensd bestaan. Tevens is hij het reizen gaan
zien als een middel om zijn tijdruimtelijk-beperkte bewustzijn te transcenderen en
dus als een nieuwe mogelijkheid om vereniging met de gij na te streven. Het
geleidelijke proces van deze bewustwording voltrekt zich in de sonnetten 2 t/m 6;
daaraan zal het tweede deel van deze studie gewijd zijn.

II
Uit ‘Valuta’ en ‘Rorschach’ is dus gebleken, dat de ontmoeting met de gij voor de
ik-figuur de ‘beweeg-reden’ is voor de reis, waarvan in ‘Autodroom’ verslag gedaan
wordt. Het blijft dan echter opmerkelijk, dat er slechts in zes van de dertien sonnetten
sprake is van de gij. In deze sonnetten is de gij aangesproken persoon, maar in de
overige zeven wordt over haar met geen woord gerept, ook niet als over een ‘derde
persoon’, een afwezige. Wanneer ik de spreiding van beide categorieën over de
bundel overzichtelijk maak door de nummers van de sonnetten waarin de gij
aangesproken persoon is te cursiveren, krijg ik het volgende beeld:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zo op het eerste gezicht is er in deze verdeling weinig regelmaat te bespeuren. Maar
toch zijn er wel een paar dingen op te merken:
1e. Het eerste, het middelste en het laatste sonnet behoren tot de categorie waarin
de gij wordt aangesproken.
2e. In de sonnetten 2 t/m 6 is er sprake van een totale eclips van de gij; in de
sonnetten 8 t/m 12 is dat niet het geval.
De eerste opmerking zal menige lezer misschien beschouwen als een vorm van
wishfull thinking: omdat ik tot elke prijs een symmetrische structuur in de bundel
wil ontdekken, ken ik aan het feit, dat ook het middelste gedicht ‘Contrapunt’ behoort
tot de categorie waarin de gij aangesproken wordt een bijzondere betekenis toe. Ik
zal dus moeten aantonen, dat het aanspreken van de gij in ‘Contrapunt’ toch een
andere betekenis heeft dan in de sonnetten 8, 11 en 12. ‘Valuta’ en ‘Rorschach’ mag
ik buiten beschouwing laten, omdat het aanspreken van de gij daar vanzelfsprekend
voortvloeit uit het pro- en epiloogkarakter van deze sonnetten en dus niet de
uitdrukking is van een tot stand gekomen contact tussen de ik en de gij. Dit kan echter
wél het geval zijn in de ‘empirische’ sonnetten 2 t/m 12, met name dus in de nummers
7, 8, 11 en 12. In deze groep van vier neemt ‘Contrapunt’ een aparte plaats in, omdat
daar het gesprek tussen de ik en de gij een strikt particulier karakter krijgt: er zijn
geen derden meer bij aanwezig, wat in de overige ‘empirische’ sonnetten, en dus
óók in 8, 11
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en 12 wél het geval is. In al deze sonnetten is de situatie immers zo, dat de ik-figuur
zich in het gezelschap van anderen bevindt: niet nader te identificeren personen, met
wie hij de autotocht onderneemt en met wie hij zich voortdurend min of meer
verbonden weet op grond van gemeenschappelijke reiservaringen, of althans op
grond van een gemeenschappelijk afgelegde weg. Dit komt tot uitdrukking in het
gebruik van de voornaamwoorden ‘wij’ en ‘ons’:
Het witte van de kaart gaat voor ons open.
Wij volgen wegennet en waterlopen;
Diep onderweg over Europa heen
welven wij langzaam met de aarde mee.
De cartograaf zoekt naar een pen zo fijn,
dat hij ons in kan vullen...
(Cartering)
wanneer wij stoppen bij de lichte plek
(Wassende breedte)
Wij stappen erin uit. De wereld ruist.
(Rivièra)
Wij rijden in ovale spiegels rond;
(Déjà-vu)
dat in zijn nagelaten vormen tracht
hier uit te monden en ons te ontmoeten
(Gorge de Loup)
Wij rijden door... (En route)
Wij volgen u over het wereldrond
(Telex)

Met dit laatste citaat, waarin ‘wij’ en ‘u’ in één zinsverband voorkomen, kan ik
sceptici die zouden willen tegenwerpen, dat in de geciteerde passages met ‘wij’
evengoed de ik en de gij sámen bedoeld kunnen zijn, overtuigen van hun ongelijk.
We zien dus, dat in drie van de vier empirische sonnetten waarin de gij aangesproken
wordt er ook nog derden in het spel zijn, medereizigers die zich met de ik in een auto
bevinden. In ‘Contrapunt’ is de situatie echter anders. Dit is het enige empirische
sonnet waarin niet van een autotocht, maar van een voettocht sprake is: het laatste
en steilste stuk naar een bergtop wordt door de ik-figuur klimmend afgelegd:
De bergen dalen bij mij in met treden
die klimmen uit de diepte van uw dood.
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Onder mijn voeten met de helling mede
verwisselen het heden en verleden
begane grond en blijven even groot.

Men moet zich de veranderde situatie als volgt voorstellen: men is uitgestapt op een
punt, waar een bergweg overgaat in een steil voetpad. Dit wordt ook meegedeeld in
de laatste regel van ‘Rivièra’:
Wij stappen erin uit. De wereld ruist.

Na een kort oponthoud, waarin men van het weidse uitzicht geniet (Souvenir) ontbindt
het reisgezelschap zich: ieder vervolgt op eigen gelegenheid de weg naar de top. In
deze veranderde situatie heeft de ik-figuur zich dus van zijn reisgenoten kunnen
losmaken, zodat geen binding met ‘buitenstaanders’ zijn relatie tot de gij kan
verstoren. Dit blijkt ook uit het sextet:
Tegen de hemel ga ik door u heen,
word ik van u gesneden en besta
dank zij dit punt naar boven en beneden.
Begin en eind worden dezelfde steen.
Wij zijn alleen, terwijl ik niet verga
binnen uw alomtegenwoordigheden.

Uit de context blijkt, dat in dit geval het gebruik van het voornaamwoord ‘wij’ alleen
maar betrekking kan hebben op de tot stand gekomen tweeëenheid van ik en gij. Het
zinnetje ‘Wij zijn alleen’ kan ik in de context slechts uitgelegd worden als de
constatering van het feit, dat hier en nu eindelijk de ideale situatie is bereikt waarin
de ik-figuur, bevrijd van zijn binding aan de ‘anderen’, van zijn contact met de
gewone werkelijkheid, volledig kan opgaan in het contact met die volstrekt andere
werkelijkheid waarin de gij bestaat.
Zo bezien neemt ‘Contrapunt’ dus wel degelijk een aparte positie in ten opzichte
van de nummers 8, 11 en 12 waarin de gij óók ‘aanwezig’ is. In die gedichten blijft
de ik door de aanwezigheid van derden als het ware steeds nog met een been in de
gewone werkelijkheid staan, kan hij niet ‘bij het bekende in den blinde leven’, wat
in ‘Valuta’ en ‘Rorschach’ wordt gesteld als conditio sine qua non voor het contact
met de gij. In ‘Contrapunt’ is de binding met de gewone werkelijkheid verbroken en
daar bereikt het contact met de gij dan ook zijn hoogtepunt, zoals we verderop zullen
zien.
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Maar er was nog een tweede punt dat opmerking verdiende; de totale eclips van de
gij in de sonnetten 2 t/m 6. Hoe moeten we het feit verklaren, dat er in de vijf
gedichten tussen de proloog ‘Valuta’ en het hoogtepunt van gij-benadering in
‘Contrapunt’ geen spoor van de gij te bekennen is, terwijl dat in drie van de vijf op
‘Contrapunt’ volgende gedichten wel het geval is? Heeft er in ‘Contrapunt’ een
onverwachte, plotselinge revelatie plaats, die dan nog een zekere nawerking heeft,
óf kunnen we in de sonnetten 2 t/m 6 tóch iets ontwaren van een voorbereiding, een
geleidelijke stijging naar een hoogtepunt?
De eerste veronderstelling impliceert, dat de gedichten waarin de gij aangesproken
wordt in geen enkele relatie staan tot de gedichten waarin dat niet het geval is. Dat
zou dus betekenen, dat de bundel ‘Autodroom’ zijn samenhang alleen ontleent aan
het feit, dat alle erin opgenomen gedichten reisgedichten zijn. Het thema ‘reizen’ is
dan volkomen willekeurig, houdt niet noodzakelijk verband met het grondthema van
Achterbergs werk: het zoeken naar de gij. Tegen deze opvatting verzet zich niet
alleen het feit, dat Achterberg voortdurend gepreoccupeerd was met dit grondthema,
maar ook de tekst. De eerste regel van ‘Valuta’ - en dus van de bundel - luidt:
De wegen liggen in een reis. Wij gaan.

Uit wat daarop volgt, blijkt dat dit een beginselverklaring is: de wegen naar haar toe
liggen in een reis. Het reizen wordt dus gezien als middel tot het doel, niet als doel
op zichzelf. Ook uit het slotgedicht ‘Rorschach’ blijkt dit, zoals eerder is aangetoond,
duidelijk. Waar dus aan het begin en aan het einde van de bundel het reizen zo
nadrukkelijk in verband wordt gebracht met het grondthema van Achterbergs werk,
is er geen enkele reden om aan te nemen, dat dit verband in meer dan de helft van
de overige gedichten losgelaten is. Maar dan kan de eclips van de gij in de sonnetten
2 t/m 6 ook niet betekenen, dat ‘de onrust van een dier om u te vinden’ (Valuta)
plotseling verdwenen is.
Het is veel aannemelijker de afwezigheid van de gij in deze sonnetten te verklaren
uit het feit, dat de ik-figuur er zich van bewust geworden is, dat zijn pogingen om
met de gij in contact te treden vergeefs zullen blijven, zolang de afstand die hem van
de gij scheidt niet teniet gedaan is. Om deze afstand teniet te doen, zal de ik-figuur
in zichzelf de ruimte moeten scheppen, waardoor het mogelijk wordt dat de gij zich
aan hem meedeelt. Zo bezien zullen de sonnetten 2 t/m 6 in het teken staan van een
innerlijke voorbereiding, die ook bij de middeleeuwse mystieken aan de extase voor-
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afgaat. Bij Ruusbroec bestaat die innerlijke voorbereiding in een streven om door
een opperste concentratie van alle psychische krachten (geheugen, verstand en wil)
in een hogere bewustzijnstoestand te geraken, die aangeduid wordt door de term
‘eenvuldigheid des geestes’. Misschien kan men deze wat ondoorzichtig geworden
term het beste vertalen door het moderne aequivalent ‘totaliteitsbesef’: een
boven-verstandelijk schouwen van de hogere eenheid waarin al het bestaande is
opgenomen. Op grond van de tekst meen ik nu te kunnen aantonen, dat de ik-figuur
in de sonnetten 2 t/m 6 inderdaad een geestelijke loutering ondergaat, die een
geleidelijk sterker worden van het totaliteitsbesef tot gevolg heeft. Deze ‘psychische
stijging’ gaat gepaard met een stijging in de letterlijke zin van het woord: nadat in
‘Cartering’ en ‘Wassende breedte’ een vlak parcours is gevolgd, gaat de autotocht
vanaf ‘Tracé’ bergopwaarts tot aan het laatste stuk naar de top, dat in ‘Contrapunt’
te voet zal worden afgelegd. In dubbele zin beschrijven de sonnetten 2 t/m 6 dus een
stijgende nadering van de ik-figuur tot aan het punt (Contra punt), waar de ontmoeting
met de gij zal plaats vinden.
Om dit aan te tonen zal ik thans de sonnetten 2 t/m 6 een voor een moeten
bespreken.
In ‘Cartering’ (2) is de reis begonnen. Uit het octaaf blijkt, dat de tocht voert door
een vlak landschap, zodat steeds andere perspectieven aan de einder opdoemen,
naderbij komen en weer uit het gezichtsveld verdwijnen:
Het witte van de kaart gaat voor ons open;
ik word door nieuwe lijnen overmand;
schaal 1:1 ontwikkelt zich het land
met zijn verkeersaders en spoorwegknopen.
Wij volgen wegennet en waterlopen;
zijn opgenomen in het ver verband
van tegenligger, toren en passant,
als stippen uit de horizon geslopen.

De ik-figuur wordt overmand door de rusteloos wisselende reeks van impressies.
Doordat alles zich op werkelijke schaal (schaal 1:1) aan hem voordoet, is hij niet in
staat in dit beweeglijke spel van lijnen en vlakken een ordening te ontdekken. Hij
weet er zich in opgenomen, maar voelt zich er tevens in verloren gaan. Uit dit gevoel
van verlorenheid ontstaat de aandrang om afstand te nemen van de gegeven situatie
door zich in
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de geest op een hoger plan te plaatsen, van waaruit het grote verband kan worden
overzien en de eigen situatie kan worden bepaald. Deze poging tot afstand nemen
volgt in het sextet, waarin de ik-figuur zich in zijn verbeelding op het standpunt
plaatst van de luchtcartograaf, die, opererend op grote hoogte en toegerust met de
fijnste instrumenten, in staat is om het geheel te overzien en vast te leggen, zonder
dat daarbij het nietigste detail (bv. een voortrijdende auto) uit het oog verloren gaat.
De cartograaf is de handlanger Gods: hij zorgt ervoor dat de samenhang van de
schepping intact blijft in het bewustzijn, zonder dat de zelfstandigheid van het kleinste
detail daardoor wordt uitgewist:
Diep onderweg over Europa heen
welven wij langzaam met de aarde mee.
Alles komt overal waar het moet zijn.
De cartograaf zoekt naar een pen zo fijn,
dat hij ons in kan vullen en daarmee
bij God niet doen ontbreken, een voor een.

In ‘Wassende breedte’ (3) is er een soortgelijk verschil van standpunt tussen octaaf
en sextet. Ook hier bevat het octaaf de beschrijving van de situatie waarin de ik-figuur
zich bevindt, en ook hier is het sextet een poging om de vluchtige momenten vast te
leggen, zodat er niets verloren zal gaan.
In het eerste kwatrijn komt weer tot uitdrukking, dat de ik-figuur zich gevangen
weet binnen een beperkte gezichtskring:
Met glas en lak en nikkel afgedekt,
kijken mijn opel-ogen in het rond.
De wereld heeft nergens een open wond,
zover mijn blik lange ovalen trekt.

De voorruit van een opel is een venster op de wereld, maar het gezichtsveld van
degene die meerijdt wordt bepaald door de richting die de opel belieft te nemen. Als
dan bovendien de route door een vlak landschap voert, wordt die wereld aan alle
kanten ingesloten door de nabije einders die nergens een opening vertonen. Men kan
alleen proberen de details van het landschap, die in ‘wassende breedte’ naderbij
komen en langzamerhand een duidelijker reliëf krijgen, zo goed mogelijk in het
geheugen te prenten voordat ze aan weerskanten uit het gezichtsveld verdwijnen:

Merlyn. Jaargang 4

45
Landschappen worden langzaam opgewekt,
krijgen reliëf, staan scherp op de voorgrond,
blijven ten achter en zijn avondstond
wanneer wij stoppen bij de lichte plek
van het hotel, een eiland in de nacht.

Terwijl in het sextet van ‘Cartering’ een poging ondernomen werd om het totaalbeeld
in het vizier te krijgen en vast te leggen, wordt in het sextet van ‘Wassende breedte’
de reisfilm stilgezet, zodat detailopnamen, op de gevoelige plaat van het
onderbewustzijn vastgelegd, in de droom een voor een in sterke vergrotingen weer
voor het geestesoog verschijnen:
Diep in de slaap verschijnen boom en beek,
brokstukken van de weg, maar stil gezet
en zeer vergroot; iemands geboortestreek,
waaraan hij elders nooit meer had gedacht,
om nog op tijd te komen voor daarnet.

Het is opmerkelijk, dat de ‘wending’ in beide sonnetten gemarkeerd wordt door het
gebruik van het woord ‘diep’:
Diep onderweg over Europa heen...
Diep in de slaap verschijnen boom en beek...

In beide gevallen geeft het woord ‘diep’ de afstand aan tussen het gedachte of
gedroomde standpunt van het sextet en de in het octaaf beschreven feitelijke situatie.
Beide sextetten hebben dus een inventariserende functie: zij zijn een poging tot
ruimtelijke ordening, waardoor het totaalbeeld en ieder detail daarin in één
synthetische visie zijn opgenomen.
De beleving van de ruimtelijke éénheid zal echter tot voorwaarde hebben, dat ook
de tijd als éénheid beleefd kan worden. Wat niet hier is, is ook niet nu; de beperktheid
van het hier én nu kan slechts op visionaire wijze getranscendeerd worden. Zo zien
we in het laatste terzet van ‘Wassende breedte’, dat de in de droom terugkerende
reisimpressies zich verbinden met beelden uit een verder verleden, die in het
bewustzijn nooit goed tot ontwikkeling waren gekomen, maar die in de donkere
kamer van het onderbewustzijn lagen te wachten en thans door een associatieve
reactie scherpte krijgen:
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...; iemands geboortestreek,
waaraan hij elders nooit meer had gedacht,
om nog op tijd te komen voor daarnet.

Ook uit het eerste kwatrijn van het volgende sonnet, ‘Tracé’, blijkt, dat de
reisindrukken het waarnemingsvermogen van de ik-figuur zodanig verscherpen, dat
er ‘licht geworpen wordt’ op zijn onbewuste bestaan in het verleden:
Diep in de middag wordt het licht secuur.
een griffel kan nog mijn geboorte schrijven
op het leisteengebergte van de Eifel
binnen de randen van een brilmontuur.

Intussen is in ‘Tracé’ ook het landschap veranderd: in de verte doemen bergketens
op, die langer in het gezichtsveld blijven en zich daardoor beter in het geheugen laten
prenten. Zij vormen tevens een oriëntatiepunt, waardoor er in zekere zin ruimtelijke
ordening komt in de reeks van steeds wisselende perspectieven. Zo wordt
langzamerhand het ‘tracé’ van de weg naar het doel duidelijker afgebakend:
De kartelingen waar ik tegen tuur
zijn vreemde streken die constant verblijven
in het gezichtsveld als een verre twijfel
maar in 't geheugen schuiven op den duur.

Het gebroken ruimte- en tijdbesef van de ik-figuur lijkt ‘geheeld’ te kunnen worden.
Het totaliteitsbesef staat op doorbreken, hetgeen blijkt uit het feit dat het zich leent
tot een meer expliciete verwoording in het sextet van ‘Tracé’:
Nooit was ik zo geheel en zo bijeen.
Het reizen gaat verbintenissen aan
met wat zich in de tijd verscholen houdt.
Ik ben toekomend en voorbij meteen.
En voel mij door de ogenblikken gaan
als eeuwigheid. God is mijn enkelvoud.

Hier wordt het reizen dus uitdrukkelijk een middel genoemd, waardoor
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het gebroken ruimte- en tijdbesef geheeld kan worden. Het versmelten van de ruimteen de tijdservaring wordt uitgedrukt in de tweeledige betekenis van de zin: ‘Ik ben
toekomend en voorbij meteen’, waarin immers ‘toekomend’ en ‘voorbij’ zowel in
ruimtelijke als in temporele zin verstaan moeten worden. Het reizen bewerkstelligt
dus in de ik-figuur de eenheid van ervaring, waardoor het mogelijk wordt de in God
rustende samenhang van alle afzonderlijkheden te herkennen. Het zinnetje: ‘God is
mijn enkelvoud’ bevat een letterlijke verwijzing naar de in dit opstel al eerder
genoemde term van Ruusbroec: ‘eenvuldigheid des geestes’.
Uit het sextet van ‘Cartering’ bleek, dat het innemen van een hoog standpunt door
de ik-figuur beschouwd werd als een voorwaarde om de samenhang tussen de
afzonderlijkheden te kunnen zien. In ‘Tracé’ zijn er bergketens aan de horizon
opgedoemd, die een richtpunt vormden waardoor de weg naar het doel afgebakend
werd. Het is dus voor de hand liggend, dat de verdere tocht bergopwaarts zal gaan.
We zien dit in het volgende gedicht, ‘Rivièra’, dan ook gebeuren:
De helling schuift met bloemkastelen dicht.
Wegen die ik niet wist dat verder konden
hebben hun col de wolken in gevonden
naar deze zee waaraan het zuiden ligt.

Naarmate de auto stijgt, wordt het uitzicht steeds weidser, terwijl ook het licht
helderder wordt, zodat het onmiddellijk waargenomene steeds beter beantwoordt
aan het gedroomde totaalbeeld:
Ik overstroom van louter vergezicht.
Tegen het Estérelle-gebergte ronden
de blauwe baaien zich op kristalgronden.
Tot in Italië schijnt het zonlicht.

In evenredigheid daarmee vermindert de motorische dynamiek, die zo kenmerkend
is voor de octaven van ‘Cartering’ en ‘Wassende breedte’ en die daar de uitdrukking
is van ‘de onrust van een dier om u te vinden’, waarmee de ik-figuur in ‘Valuta’ van
start ging. In het eerste terzet van ‘Rivièra’ heeft de horizontale, rechtlijnige beweging
van de auto plaats gemaakt voor een spiraalbeweging van beneden naar boven, die
tenslotte, in het tweede terzet, uitmondt in volledige rust:
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De auto klimt en daalt in de rotonde
en open galerijen van de lucht,
spiralen trekkend door het hemelhuis.
De lange vasteland-cadans ontbonden,
komt het reisbeeld tot staan onder zijn vlucht.
Wij stappen er in uit. De wereld ruist.

Het begrensde, gestolen wereldbeeld van ‘Cartering’ en ‘Wassende breedte’ heeft
hier plaats gemaakt voor een naar alle kanten open perspectief. De wereld die ‘nergens
een open wond’ had (Wassende breedte) ligt beneden en hier is het hemelhuis met
zijn open galerijen en luchtige spiraaltrappen. Het reisbeeld, dat in ‘Cartering’ en
‘Wassende breedte’ alleen stil gezet kon worden via de kunstmatige weg van de
reflectie, is hier in werkelijkheid tot staan gekomen. Hier lijkt het moment en de
plaats bereikt, waar het grote wereldruisen, de harmonie der sferen, hoorbaar kan
worden, als de motor afgezet en de auto aan de kant gezet wordt.
In het laatste terzet van ‘Rivièra’ is dus een duidelijk rustpunt bereikt. Het
reisgezelschap is uitgestapt en geeft zich over aan de rustige beschouwing van het
weidse panorama. Deze contemplatieve pauze wordt beschreven in het volgende
gedicht, ‘Souvenir’. Daarin wordt niet gereisd, maar gerust en genietend gekeken.
In overeenstemming daarmee heeft het gedicht een sterk beschrijvend karakter. Dit
is het enige gedicht uit de hele reeks waarin de voornaamwoorden ‘ik’ en ‘wij’ niet
voorkomen. Daaruit volgt, dat de beschouwing van het landschap en daarmee ook
de beschrijving ervan hier los is komen te staan van de subjectieve ervaringen van
de ik-figuur. Of liever: overweldigd door de volmaakte harmonie en de grootsheid
van het uitzicht, is de ik-figuur zich niet langer bewust van de gescheidenheid tussen
subject en object. De betovering van dit nachtelijke landschap wordt bepaald door
het feit, dat beeld en spiegelbeeld in elkaar overvloeien, In het eerste kwatrijn is
sprake van een voor de kust stilliggend schip, dat zich met zijn lichten in het water
weerspiegelt:
Schip van brillanten voor de cap d'Antibes;
lust om te liggen in de blauwe nacht;
onder de kust, boven zijn eigen pracht,
waarop de spiegelingen het verhieven.

Dit spiegelmotief herhaalt zich in het sextet, waarin beschreven wordt,
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hoe de flonkerende lichten van de in diepte voortrijdende auto's opgenomen zijn in
hetzelfde onmetelijke perspectief als de lichten van de sterren daarboven:
Dit is de côte d'azur, een flonkerhal.
De lange limousine in 't fluweel
wordt zelf een diamant bij dit geheel;
een broche tussen de gitten op het kleed
van zilver, dat de hoogte zich aanmeet
en reikt tegen der sterren goudgetal.

In deze sprookjesachtige ruimte, waarin de scheidingslijnen vervloeid zijn, zodat
aarde en hemel met elkaar verweven schijnen te zijn in hetzelfde kosmische patroon,
kunnen misschien ook de grenzen overschreden worden, die de ik-figuur scheiden
van de aan alle tijdruimtelijke begrenzingen ontheven gij. Het ontmoetingspunt is
het volgende sonnet, ‘Contrapunt’.

III
Uit het voorafgaande is al gebleken, dat ik ‘Contrapunt’ beschouw als het hoogtepunt
van de reeks, omdat de motieven die in de voorafgaande sonnetten ontwikkeld zijn
hier een culminatiepunt bereiken, waardoor de ontmoeting tussen de ik en de gij hier
inderdaad gerealiseerd schijnt te worden. De titel ‘Contrapunt’ is in dit verband
veelbetekenend. De term ‘contrapunt’ wordt in de muziekleer gebruikt ter aanduiding
van een meerstemmige compositie, waarbij de verschillende stemmen een melodische
zelfstandigheid bezitten en toch noot voor noot (punctum contra punctum) met elkaar
harmoniëren. Waarom heeft Achterberg deze term gekozen als titel voor dit gedicht?
‘Contrapunt’ is het zevende uit een reeks van dertien sonnetten en neemt dus in de
rangorde de centrale plaats in. Op zichzelf genomen heeft dit natuurlijk niets te
betekenen. Het feit krijgt pas betekenis, als aangetoond kan worden, dat het zo
genoemde gedicht tevens een centrale functie vervult in de inhoudelijke structuur
van de reeks. In dat geval zou de titel ‘Contrapunt’ de betekenis inhouden, dat in dit
gedicht niet alleen de twee helften van de bundel elkaar raken, maar dat hier ook de
motieven uit de overige gedichten elkaar raken, ‘tot een akkoord gebracht worden’.
Op grond van wat in deel I en II van deze studie al is aangetoond, zou men dan zelfs
kunnen vaststellen, dat de inhoudelijke structuur van de reeks een symmetrische
opzet vertoont volgens het schema: 1 5 1 5 1, zodat ‘Contrapunt’ het raakpunt is van
de twee
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helften van de reeks, die elkaars spiegelbeeld vormen. In die zin zou de reeks als
geheel het in de poëzie van Achterberg veel voorkomende spiegelmotief symboliseren,
hetgeen dan benadrukt wordt door de keuze van de titel ‘Contrapunt’. Maar als dit
waar is, moet de term ‘contrapunt’ tevens een verwijzing inhouden naar het
hoofdmotief van de hele reeks: de ontmoeting tussen de ik en de gij.
Ik zal dus aan de hand van de tekst moeten aantonen:
1e. Dat ‘Contrapunt’ ten opzichte van de sonnetten 2 t/m 6 fungeert als sluitstuk,
in die zin, dat de motieven die in 2 t/m 6 geleidelijk ontwikkeld zijn hier tot een
climax én tot synthese komen.
2e Dat door die synthese ook de eenwording van de ik en de gij tot stand komt.
Ik laat hier het sonnet in zijn geheel volgen en laat het aan de lezer over mijn
interpretaties telkens aan de betreffende passages te verifiëren.

Contrapunt
De bergen dalen bij mij in met treden,
die klimmen uit de diepte van uw dood.
Ik voel mijzelve middelevenreden
tussen wat aldoor nadert en ontvlood.
Het hoge komt dichtbij, het lage bloot.
Onder mijn voeten met de helling mede
verwisselen het heden en verleden
begane grond en blijven even groot.
Tegen de hemel ga ik door u heen,
word ik van u gesneden en besta
dank zij dit punt naar boven en beneden.
Begin en eind worden dezelfde steen.
Wij zijn alleen, terwijl ik niet verga
binnen uw alomtegenwoordigheden.

In het voorafgaande heb ik al aangetoond, dat ‘Contrapunt’ een uitzonderingspositie
inneemt ten opzichte van de andere empirische sonnetten, doordat er hier geen sprake
is van een autotocht, maar van een voettocht. Bovendien is de ik-figuur hier niet
meer in het gezelschap van zijn reisgenoten. Beide feiten vloeien voort uit de situatie:
het laatste en steilste stuk
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naar de top kan alleen te voet worden afgelegd. Maar deze door de situatie gegeven
feiten betekenen voor de ik-figuur ook een unieke kans om zijn reisdoel te
verwezenlijken. Zolang hij met zijn reisgenoten in de auto op weg was, moest hij als
het ware een dubbelleven leiden. Het contact met de reisgenoten betekende binding
aan de normale werkelijkheid, zodat het strikt persoonlijke reisdoel altijd min of
meer verzoend moest worden met het gezamenlijke reisplan. Na het uitstappen in
‘Rivièra’ is de ik-figuur echter op eigen benen komen staan en zo kan de in
‘Contrapunt’ beschreven bergbeklimming ook gezien worden als een strikt
persoonlijke onderneming. Gevolg is, dat het gaandeweg sterker gegroeide totaliteits
besef nu eerst goed bezit kan nemen van de ik-figuur. Het gevoel, dat hij als een
doel- en willoos voortbewogen stipje verloren gaat in een doolhof van elkaar kruisende
lijnen, heeft plaats gemaakt voor het bewustzijn, dat hij een standpunt in kan nemen
ten opzichte van de hem omringende ruimte. Hij is het vaste punt in de bewegende
ruimte geworden, de spil waar het heelal om draait. Het is niet zo, dat hij een berg
beklimt, maar: ‘de bergen dalen bij hem in’. Om deze tegendraadse beweging
aanschouwelijk voor te stellen: de ik-figuur bestijgt als het ware een roltrap die
bestemd is voor de afdaling. Met dit verschil dan, dat hij ondanks zijn passen op de
plaats, toch vorderingen maakt, en wel naar boven én naar beneden: ‘het hoge komt
dichtbij, het lage bloot’. Datgene wat onbereikbaar hoog scheen, komt steeds meer
binnen het bereik en intussen wordt wat ónder ligt steeds overzichtelijker. Zo kan
de ik-figuur zich inderdaad ‘middelevenreden’ noemen tussen ‘wat aldoor nadert en
ontvlood’: de afstand tot het punt van uitgang is steeds gelijk aan de afstand die nog
afgelegd moet worden, zodat het eindpunt tenslotte samen moet vallen met het
uitgangspunt, als de top van de berg de ik-figuur bereikt heeft: ‘Begin en eind worden
dezelfde steen’. Voor het bewustzijn van de ik-figuur voltrekt zich dus zoiets als een
totale inkrimping van het heelal tot het ene absolute punt. Maar daarmee is ook een
inkrimping van de tijd gepaard gegaan tot het ene absolute moment: ‘Onder mijn
voeten met de helling mede verwisselen het heden en verleden begane grond en
blijven even groot’.
In de tweeledige betekenis van de zin: ‘Begin en eind worden dezelfde steen’, die
immers zowel in ruimtelijke als in temporele zin kan worden opgevat (vgl. ‘Ik ben
toekomend en voorbij meteen’, in ‘Tracé), wordt het samenvallen van ruimte en tijd
in het ene, absolute punt gesymboliseerd. Hiermee is dus het punt bereikt waarop de
gebrokenheid van het tijdruimtelijke besef voor de ik-figuur opgeheven is. Door deze
bewustzijns-
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verandering vindt er een essentiële wijziging plaats in de wijze waarop de ik-figuur
bestaat: hij bestaat, dank zij dit punt, ‘naar boven en beneden’, dwz. hij bestaat op
de grens van de eindige wereld der zichtbare verschijnselen én de absolute orde van
het metafysische. In dit grensgebied kan de unio mystica met de metafysische gij
plaats vinden. Deze eenwording kan echter alleen plaats hebben, nadat de ik-figuur
zich losgemaakt heeft van dat wat in de wereld der zichtbare werkelijkheid van haar
achtergebleven was. In deze wereld is de gij immers alleen gestorven aanwezig. Haar
lichamelijk-bepaalde individualiteit heeft zich door de dood opgelost en is opgegaan
in de materie. Eerst nu de ik-figuur de grens van de stoffelijke wereld bereikt heeft,
is er ook een grens gesteld aan de dood van de gij; haar dood ligt nu achter en onder
de ik-figuur (vgl. regel 2). De transcedentie heeft plaats, doordat de ik-figuur de
grens overschrijdt: hij gaat dóór de dood van de gij heen en wordt daarvan losgeneden,
zoals het pas geboren kind van het moederlichaam losgesneden wordt. Er heeft dus
een wedergeboorte plaats, waardoor de ik-figuur tot een nieuwe vorm van bestaan
komt en intreedt in het andere bestaan van de gij. Ontheven aan de beperkingen van
ruimte en tijd wordt hij met de gij verenigd, zonder zich in haar onbegrensheid te
verliezen:
Wij zijn alleen, terwijl ik niet verga
binnen uw alomtegenwoordigheden.

Er is een duidelijke analogie tussen deze laatste twee regels en het laatste terzet van
‘Cartering’:
De cartograaf zoekt naar een pen zo fijn,
dat hij ons in kan vullen en daarmee
bij God niet doen ontbreken, een voor een.

Wat in dit terzet nog slechts als wensdroom beleefd wordt, nl. dat het individu
geborgen is in de absolute, goddelijke samenhang, zonder daardoor zijn
zelfstandigheid te moeten verliezen, wordt in de laatste regels van ‘Contrapunt’
voorgesteld als onmiddellijke ervaring. De ik-figuur heeft deel aan het bestaan van
een alomtegenwoordige gij door de extase, dwz.: doordat hij in het bewustzijn
onttrokken is aan de tijdruimtelijke beperktheid van zijn aardse bestaan. Hij is met
de gij alleen, dwz.: hij heeft zich losgemaakt van iedere andere binding die de
eenwording met de gij in de weg zou kunnen staan. Maar dit ontrukt-zijn aan het
aardse bestaan bete-
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kent voor de ik-figuur geen zelfverlies: het zelfbewustzijn vergaat niet in de
metaphysische ervaring.
Nadat in de sonnetten 2 t/m 6 de transcendentie van het tijdruimtelijk-beperkte
bewustzijn als een steeds sterker tot de verbeelding sprekende mogelijkheid beleefd
is, wordt deze in ‘Contrapunt’ voorgesteld als ervaren werkelijkheid. En deze ervaring
betekent tevens, dat de eenwording met de gij gerealiseerd wordt. In overeenstemming
daarmee is de gij in ‘Contrapunt’ aangesproken persoon. Dat in de sonnetten 2 t/m
6 de gij niet aangesproken en niet als derde persoon genoemd wordt, kan dan alleen
verklaard worden uit het feit, dat de ik-figuur hier een afwachtende, luisterende
houding aanneemt. Hij is er zich van bewust, dat de ontmoeting met de gij niet af te
dwingen is door gebeden of bezweringsformules, omdat ze het karakter heeft van
een openbaring, een mededeling, die slechts in ontvankelijkheid kan worden
afgewacht. Er is in de opvatting van Achterbergs poëzie een soort fixatie ontstaan,
doordat men steeds opnieuw gewezen heeft op het ‘bezwerende’ karakter ervan.
Wanneer dan in de latere gedichten het noemen en oproepen van de gij steeds vaker
uitblijft, heeft men daar geen andere verklaring voor dan deze, dat voor de ouder
wordende Achterberg de oorspronkelijke drijfveer van zijn poëzie aan innerlijke
spanning heeft ingeboet. Men ziet dan echter de mogelijkheid over het hoofd, dat
Achterberg gaandeweg misschien geleerd heeft deze innerlijke spanning langer te
beheersen, zodat niet ieder afzonderlijk gedicht een complete ontlading is. Het feit,
dat vanaf ongeveer 1950 de bundels met nieuw werk met steeds grotere tussenpozen
verschenen zijn, moet dan ook niet verklaard worden uit een geleidelijk afnemen
van de inspiratie, maar uit de toenemende receptiviteit waarmee Achterberg de
inspiratie heeft leren afwachten. Misschien is dit ook een van de oorzaken voor het
feit, dat Achterberg in zijn latere bundels een steeds duidelijker voorkeur aan de dag
legt voor de sonnetvorm, terwijl de eerste bundels zich juist kenmerken door een
vrije, expressionistische vormgeving. Maar deze gewijzigde instelling heeft ook tot
gevolg, dat het afzonderlijke gedicht een andere functie krijgt. Het haastig verzamelen
van de dagelijkse produktie in bundels met vrij willekeurig gekozen titels heeft
Achterberg kennelijk niet meer kunnen bevredigen. In zijn laatste jaren wilde hij de
afzonderlijke gedichten integreren in het grotere verband van een cyclus met een
min of meer doorgewerkte, epische structuur: Ode aan den Haag, Ballade van de
gasfitter, Autodroom, Spel van de wilde jacht. Men kan de gedichten die onderdeel
vormen van zo'n cyclus dan ook niet meer afzonderlijk beschouwen; hun betekenis
blijkt pas uit de structuur van de hele cyclus waartoe ze behoren.
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In dit verband wil ik even stilstaan bij een beschouwing van Achterbergs poëzie door
Th. Govaert in ‘Kultuurleven’ van januari 1962. Govaert wijst op de betekenis van
‘Autodroom’ en citeert het sextet van ‘Tracé’. Hij merkt daarbij op: ‘Frappant is het,
dat in dit vers de geliefde niet meer uitdrukkelijk wordt genoemd. Alles samen heb
ik soms de indruk, dat “zij” symbool aan het worden is van “het” goddelijke, dat het
verlangen naar “haar” verschuift naar het verlangen naar de vereniging met God’.
Govaert trekt hier dus een nogal vérstrekkende conclusie met betrekking tot een
verschuiving in de thematiek van Achterbergs poëzie op grond van het feit, dat de
gij in één bepaald gedicht niet voorkomt. Ik meen echter met de feiten te hebben
aangetoond, dat het ontbreken van de gij in ‘Tracé’ op zichzelf niets bewijst. Men
kan aan dat feit alleen betekenis toekennen, als men het ziet in verband met de
structuur van de hele cyclus. En dan blijkt er voor het ontbreken van de gij in de
sonnetten 2 t/m 6 een heel andere verklaring mogelijk te zijn. De eerste helft van de
cyclus, met inbegrip dus van het openingsgedicht ‘Valuta’, tendeert naar de
ontmoeting met de gij in ‘Contrapunt’. En deze gij blijkt dan wel een metaphysisch
gedacht fenomeen te zijn, maar is zeker niet een symbool van ‘het’ goddelijke.
Inderdaad komt het woord God viermaal voor in de cyclus, nl. in ‘Cartering’, in
‘Tracé’, in ‘Gorge de Loup’ en in ‘Baedeker’. De drie eerstgenoemde gedichten
behoren tot de categorie waarin de gij niet aangesproken wordt. In het octaaf van
‘Baedeker’ echter spreekt de ik-figuur wel tot de gij. Dit is bovendien, naast ‘Valuta’,
de enige plaats in de cyclus waaruit blijkt dat deze gij zich voor het bewustzijn van
de ik-figuur nog niet helemaal heeft los gemaakt van haar vroegere, aardse bestaan:
Zo was het vroeger ook met ons gesteld.
Vlak bij uw mond en ogen vingen aan
de stenen vergezichten van de maan
en open hemelen, gelijk voormeld.

Uit Baedeker blijkt dus, dat, wanneer in ‘Autodroom’ de gij-vorm gebruikt wordt,
daarmee in elk geval niet God bedoeld wordt. Nu weet ik wel, dat Govaert dit ook
niet beweert. Hij zegt, dat de gij symbool aan het worden is van ‘het’ goddelijke. Dit
houdt in, dat het de ik-figuur niet meer te doen is om de ontmoeting met de gij, maar
om de ontmoeting met God, waarbij dan de gij gebruikt wordt als een soort hulplijn
om de verbinding tot stand te brengen. Mijn analyse van ‘Autodroom’ maakt deze
opvatting zeer onwaarschijnlijk. Want daaruit blijkt, dat de hele cyclus tendeert naar
de
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ontmoeting met de gij in ‘Contrapunt’ en deze gij blijft voor het bewustzijn van de
ik-figuur onderscheiden van God. Bespiegelingen over God staan in de cyclus steeds
in functie tot het met onverminderde vasthoudendheid nagestreefde doel: de
ontmoeting met de gij in haar ‘nieuwe’ bestaan. Men kan dus met meer recht zeggen,
dat in ‘Autodroom’ de ervaring van het bestaan van een ‘goddelijke’ orde wordt
gebruikt als hulpmiddel om het vóórtbestaan van de gij te ervaren. Omdat God en
gij thans behoren tot dezelfde bestaansorde, brengt het bestaan van God het
vóórtbestaan van de gij met zich mee, maar om dit laatste is het poëtische avontuur
van ‘Autodroom’ begonnen! In zijn inleiding tot de bloemlezing ‘Voorbij de laatste
stad’ constateert Rodenko, dat er in het latere werk van Achterberg ‘een
verwisselbaarheid optreedt van het erotische en het religieuze object’. Door het
gebruik van de term ‘verwisselbaarheid’ geeft Rodenko de eigenaardige verhouding
tussen God en gij in Achterbergs latere werk zuiverder weer dan Govaert. God en
gij zijn inderdaad in zekere zin verwisselbaar geworden, doordat het bestaan van de
gij niet meer als een aards bestaan gedacht wordt. Maar de ik-figuur blijft zich richten
tót de gij, óók als hij óver God spreekt. Het gaat hem blijkbaar niet om de bevestiging
van Gods bestaan, maar om de bevestiging van het vóórtbestaan van de gij. Oók in
Achterbergs latere poëzie blijft het herstel van de eenmaal verbroken relatie tussen
de ik en de gij de uiteindelijke drijfveer waaruit deze poëzie ontstaat; de geschiedenis
herhaalt zich, zij het dan op een ‘hoger’ plan, waardoor de vraag naar God een
functionele betekenis krijgt in het dichterlijke herscheppingswerk. Wanneer we het
werk van Achterberg overzien, blijkt er van een totale breuk daarin geen sprake te
zijn, wel van een evolutie, waarbij de inzet steeds hoger wordt.

IV
Maar intussen is de analyse van ‘Autodroom’ ten halve blijven steken: na ‘Contrapunt’
wachten ons nog vijf reissonnetten en het epiloogsonnet ‘Rorschach’. In mijn inleiding
heb ik al gesteld, dat de sonnetten 8 t/m 12 fungeren als anticlimax en dus als
spiegelbeeld van de sonnetten 2 t/m 6. Dan zal er dus in de sonnetten 8 t/m 12 sprake
moeten zijn van een afdaling per auto, en, in overeenstemming daarmee, van een
geleidelijke terugval van de ik-figuur uit de mystieke extase.
Dat er in de sonnetten 8 t/m 12 sprake is van een autotocht, is zonder meer duidelijk.
Ieder sonnet bevat daarvoor aanwijzingen. Ik maak alleen nog attent op het zinnetje
‘De auto gaat’ in het eerste kwatrijn van ‘Déja-vu’ (8). Dit is als het ware de echo
van ‘Wij gaan’ in de eerste regel van ‘Valu-
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ta’. Beide lapidaire constateringen markeren heel duidelijk een vertrekpunt. Na de
rust van ‘Contrapunt’ wordt de reis dus hervat.
Het is heel wat moeilijker te bepalen, of de tocht vanaf ‘Déjà-vu’ bergafwaarts
gaat. Op grond van bepaalde overeenkomsten tussen ‘Rivièra’ en ‘Déjà-vu’ zou men
misschien kunnen concluderen, dat dezelfde of soortgelijke bergwegen die in ‘Rivièra’
onmiskenbaar bestegen worden in ‘Déjà-vu’ in omgekeerde richting worden afgelegd.
In het eerste kwatrijn van beide sonnetten wordt namelijk gewag gemaakt van kastelen
die het landschap stofferen. In ‘Déjà-vu’ zijn deze kastelen gelegen langs de straat,
bij een water, ‘dat gezonken staat in alle laagte’ en dat ‘opblinkt als uit een droom’.
Wanneer men dit mag interpreteren als: ‘in de laagte gelegen opdoemen voor de
ik-figuur’, impliceert dit, dat de ik-figuur een weg van boven naar beneden volgt.
Mogelijk is er dan ook een verband te leggen tussen de beginregel van het sextet van
‘Déjà-vu’:
Wij rijden in ovale spiegels rond;

en het eerste terzet van ‘Rivièra’:
De auto klimt en daalt in de rotonde
en open galerijen van de lucht,
spiralen trekkend door het hemelhuis.

Dan zou het rondrijden in ovale spiegels kunnen duiden op het afdalen van een
spiraalvormige bergweg. In elk geval voel ik weinig voor de verklaring van Rodenko,
die het meerdere malen voorkomen van het woord ‘ovaal’ in ‘Autodroom’ (vgl. regel
4 van ‘Wassende breedte’ en het ‘brilmontuur’ in regel 4 van ‘Tracé’) beschouwt
als een symbolische aanduiding van het sonnet, ‘dat zich in het sextet optisch en
acoustisch versmalt’ (zie: inl. tot ‘Voorbij de laatste stad’, blz. 34).1 In verband met
de titel ‘Autodroom’ (variant van ‘velodroom’ of ‘hippodroom) doet het woord

1

In ‘Wassende breedte’ past het woord ‘ovaal’ heel goed in de context als aanduiding van het
gesloten, begrensde wereldbeeld:
De wereld heeft nergens een open wond,
zover mijn blik lange ovalen trekt.
Als dan in ‘Riviéra’ gesproken wordt over ‘de open galerijen van de lucht en over de spiralen
die de auto door het hemelhuis trekt, krijgt ook het gebruik van het woord ‘spiraal’ een in
de context passende symbolische betekenis: in de spiraal wordt immers het gesloten ovaal
in opwaartse richting doorbroken.
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‘ovaal’ mij veel eerder denken aan de ovale vorm van een renbaan of van een baan
voor autoscooters op de kermis. In de bundel ‘Hoonte’ komt trouwens een gedicht
voor onder de titel ‘Autodroom’, waarin het rondrijden in zo'n ovaalvormige
scooterbaan beschreven wordt. Ik citeer de betreffende regels:

Autodroom.
Onder carbidlantarens,
in een ovaal verloren,
van avondstond omzoomd,
snorren miniatuurauto's de baan in het rond.

De overeenkomst van deze regels met regel 9 van ‘Déjà-vu’ is wel erg frappant. Het
lijkt me niet te gewaagd om te veronderstellen, dat Achterberg voor het ontwerp van
de cyclus ‘Autodroom’ teruggegrepen heeft naar het gelijknamige gedicht uit
‘Hoonte’. Maar dan houdt het woord ‘ovaal’ een symbolische aanduiding in van de
gesloten vorm én de symmetrische structuur van de cyclus als geheel. Deze cyclus
beschrijft immers een ‘rondreis’, aan het einde waarvan de ik-figuur nog even ver is
als aan het begin. De rondreis is een vicieuze cirkel, die even doorbroken scheen te
kunnen worden, maar zich uiteindelijk toch weer heeft gesloten. Het motief van de
‘rondreis’ wordt ook uitgedrukt door twee overeenkomstige passages uit ‘Cartering’
(2) en ‘Telex’ (12). De beginregels van beide sextetten:
Diep onderweg over Europa heen
geven wij langzaam met de globe mee.
(Cartering)
Wij volgen u over het wereldrond
(Telex)

Door hun plaats in de cyclus én door hun overeenkomstige betekenis vormen deze
passages elkanders spiegelbeeld.
Maar het ging nog steeds over de bergafwaartse beweging in ‘Déjà-vu’. Al met
al komt deze toch niet duidelijk uit de verf. Belangrijker is het echter na te gaan, of
er uit ‘Déjà-vu’ iets blijkt van een terugval uit de mystieke extase. Allereerst kunnen
we dan constateren, dat de regel ‘Wij rijden in ovale spiegels rond’ erop wijst, dat
de ik-figuur zich weer bevindt in het gezelschap van reisgenoten voor wie het
bergtoerisme in ‘Contra-
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punt’ misschien wel een unieke, maar zeker geen mystieke ervaring heeft opgeleverd.
De ik-figuur is dus niet meer met de gij alleen en daardoor is de absolute eenheid
tussen ik en gij al verbroken. Maar van een totale verijdeling kan hier toch nog niet
gesproken worden. Er zijn twee passages die wijzen op een voortdurende relatie
tussen de ik en de gij:
regel 8
Gij kunt u niet onttrekken aan het nu.
regel 13
Het hart is vol van 't oude amalgaam
waarmee wij tot elkander blijven staan.
regel 14

Toch klinkt in deze regels, vooral in regel 8, een ondertoon van twijfel of onzekerheid
door, alsof de verijdeling van datgene wat erin geconstateerd wordt, gevreesd wordt.
Door te zeggen dat de gij zich niet aan het nu kan onttrekken, geeft de ik-figuur
impliciet toe, dat zij zich daaraan wil onttrekken. De relatie tussen de ik en de gij
berust dus niet op een spontaan zich mededelen van de gij, maar op de
‘vasthoudendheid’ van de ik-figuur. Zolang hij het totaliteitsbesef kan vasthouden,
is het contact met de gij nog niet verbroken. Het is opmerkelijk dat dit totaliteitsbesef
voor het bewustzijn van de ik-figuur thans het karakter heeft gekregen van een
déjà-vu-sensatie. De term Déjà-vu is ontleend aan de psychologie. Hij duidt een
bewustzijnstoestand aan die vooral optreedt bij grote vermoeidheid of hevige
psychische spanningen en dan ook te beschouwen is als een verstoring van het normale
psychische evenwicht. Het is de sterke gewaarwording, dat men de situatie van het
moment in het verleden al eens op volmaakt identieke wijze heeft beleefd. Plaats en
tijd van deze identieke belevenis kan men zich echter niet herinneren, zodat het ook
lijkt of men iets dergelijks ooit gedroomd heeft of gelezen, vgl.:
...blinkt op als uit een droom.
Afkomstig uit een boek is wat ik zie.

Het door elkaar schuiven van verleden en heden wordt dus als irreëel ervaren, als
een dwanggedachte waartegen het redenerend verstand, hoewel vergeefs, zich blijft
verzetten, vgl:
Tot werkelijkheid geworden fantasie
verandert in een dwingend déjà-vu.

Hier dringt zich de vergelijking met ‘Valuta’ op, waarin de ik-figuur zich-
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zelf ook ziet als het slachtoffer van een ‘waan’. In ‘Déjà-vu’ wordt het totaliteitsbesef
door de ik-figuur dus niet meer beleefd als werkelijkheid, maar als een labiele toestand
tussen droom en werkelijkheid waaruit hij ieder ogenblik kan ontwaken. De verijdeling
die in Achterbergs poëzie onvermijdelijk volgt op een moment van vervulling,
schemert in ‘Déjà-vu’ dus al door de in stand gehouden illusie heen.
In ‘Gorge de Loup’ krijgt deze verijdeling definitief gestalte. De tocht gaat door
de engte die de rivier de Loup in het gebergte heeft uitgesleten. Aan weerszijden
rijzen steile bergwanden op, waardoor het uitzicht belemmerd wordt en de
bewegingsvrijheid beperkt. De ik-figuur is hier dus niet langer de ‘bergbedwinger’
die hij in ‘Contrapunt’ was. Het beklimmen van de berg betekende daar tevens een
stijging in psychische zin, een zichzelf bevrijden uit de beklemming van het verleden
dat de dood van de gij als onweerlegbaar feit insloot, vgl.:
De bergen dalen bij mij in met treden,
die klimmen uit de diepte van uw dood.

Maar nu de ik-figuur zich beklemd voelt tussen de op hem neerkijkende rotsmassa's,
is het alsof het verleden hem weer volledig ingesloten heeft. Het berglandschap dat
in het octaaf beschreven wordt, is van een voorwereldlijke woestheid en leegte,
massief en zwijgend. Het roept een voorhistorisch tijdperk op dat zich niet met het
heden laat verbinden, omdat er nog niets tot bewustzijn gekomen is in die nagelaten
vormen:
Omhoog tegen de bergwand aangebracht
ogen zonder gezicht en wolvesnoeten,
lege fossielennissen en de moeten
van een voorwereldlijk faunageslacht,
dat in zijn nagelaten vormen tracht
hier uit te monden en ons te ontmoeten,
maar vastgehecht zit aan de verre macht
van steen en tijdperk, beren en mammoeten.

Het prehistorische landschap is het beeld van de oorspronkelijke chaos, waarin het
eerste woord nog gesproken moet worden:
Hier komen niet veel mensen. Even blind
als voor dat zij bestonden ligt de weg.
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De woorden die ik tot mijzelve zeg
klinken voor 't eerst of God opnieuw begint.

Opmerkelijk zijn hier de woorden ‘tot mijzelve’. De ik-figuur is weer ‘tot zichzelf
gekomen’ en bemerkt dat hij tot zichzelf gesproken heeft, dat de gij tot wie hij zich
dacht te kunnen richten er niet (of: niet meer) is, dat er niets is als een doodgezwegen
verleden en een weg die zich blind voor hem uitstrekt naar een oneindige verte. De
sisyphusarbeid van het dichterlijke herscheppingsplan moet opnieuw beginnen. Alle
woorden moeten opnieuw gesproken worden om de dode chaos tot levende kosmos
te herscheppen. Het totaliteitsbesef, waardoor het allesomvattende woord zich scheen
te openbaren, is vervluchtigd en heeft weer plaats gemaakt voor het besef verloren
te zijn in een wereld van dichtheid en veelheid. Opnieuw moet de ik-figuur ‘en route’:
een onmetelijke afstand scheidt hem weer van zijn doel, maar iedere afgelegde
kilometer, ieder gesproken woord kan hem er dichter bij brengen.
De hierboven al geciteerde titel van het volgende sonnet, ‘En route’, drukt uit, dat
het spel van de wilde jacht opnieuw begonnen is. De route die gevolgd wordt voert
weer door een vlak landschap, dat sterk herinnert aan het landschap dat in de octaven
van ‘Cartering’ en ‘Wassende breedte’ opgeroepen wordt:
Landstreken liggen als in mij vergeten.
Bestemmingen, misschien nog wel bereikt,
had ik de richting en het doel geweten,
passeren hemelsbreed en staan geijkt
in torenspits en aantal kilometers.
Ontstentenis van wat kon hebben heten
bestaansvervulling, lotsbedeling, blijkt
aan lege zijwegen. De wagen wijkt
geen haarbreed van zijn koers.

Terwijl echter in ‘Cartering’ en ‘Wassende breedte’ het doorreisde landschap nieuwe
gevoelens en verwachtingen wakker riep bij de ik-figuur, staat ‘En route’ geheel in
het teken van de gemiste kans. Wat zich aan de waarneming van de ik-figuur voordoet,
is slechts het perspectiefloze nu, waarin niets meer van het verleden of de toekomst
resoneert. Evenals in
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‘Cartering’ neemt ook in het sextet van ‘En route’ de ik-figuur afstand van zijn
situatie, ziet hij de voortrijdende auto als het ware met de ogen van de buitenstaander.
Maar terwijl in ‘Cartering’ een denkbeeldige cartograaf ervoor zorgde, dat de auto
vanaf grote hoogte ‘in het oog gehouden kon worden’, raakt hij hier voorgoed uit
het oog verloren:
Wij rijden door,
raken verloren uit het oog en komen
waarschijnlijk in dit leven met meer langs.

Het totaliteitsbesef heeft zich opgelost; het moment wordt ervaren als geisoleerd en
vergankelijk; er is alleen maar ‘tijd’, ‘duur’ bestaat niet. De door deze reis gewekte
verwachtingen zijn niet vervuld:
Wat doet een onbenut gebleven kans?
Even een zoet bevreemden, waargenomen
op buikvlieshoogte, of er iets bevroor.

Wanneer de ik-figuur zich in het octaaf van het volgende sonnet, ‘Baedeker’, weer
tot de gij richt, spreekt hij als tot een afwezige:
Terwijl de auto langs de wegen snelt,
kijk ik de dalen in, tegen de bergen aan
en merk niets anders meer van uw bestaan
dan hoogte, diepte en natuurgeweld.

In ‘Contrapunt’ was het de ik-figuur voor een moment vergund de wereld van de
materie, die onderhevig is aan de wetten van ruimte en tijd, achter zich te laten.
Daarmee was er een grens gesteld aan de dood van de gij en opende zich het
perspectief van haar voortbestaan in een totaal andere orde. Maar nu heeft zich de
wereld van de materie weer hermetisch gesloten om de ik-figuur. En daarmee is de
dood van de gij voor hem weer een feit geworden. Haar individualiteit heeft zich
opgelost in de uitgebreidheid van de stof. Deze wereld van de uitgebreidheid wijst
in eerste instantie slechts naar het verleden, naar het aardse bestaan van de gij en is
dus een bevestiging van haar dood, haar ontbonden-zijn. In het tweede kwatrijn van
‘Baedeker’ wordt dan ook voor de eerste maal min of meer expliciet over het
samenzijn van de ik en de gij tijdens haar aardse bestaan gesproken. Uit de tekst
blijkt, dat dit samenzijn ook toen al voor de ik-figuur in
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het teken stond van de verijdeling: ook toen al was hij zich ervan bewust, dat de gij
voor hem verloren ging in de wereld van de uitgebreidheid:
Zo was het vroeger ook met ons gesteld.
Vlak bij uw mond en ogen vingen aan
de stenen vergezichten van de maan
en open hemelen, gelijk voormeld.

De wereld van het waarneembare is dus voor de ik-figuur het gebied van de dood.
En krachtens de theorie van het uitdijend heelal breidt dit gebied zich voortdurend
uit. God en de gij zijn afwezigen, voortvluchtigen, die steeds nieuwe afstanden
scheppen naarmate de wereld van het waarneembare zich uitbreidt. Reizen, op weg
zijn, het waarnemingsgebied uitbreiden, is voor de ik-figuur de enige mogelijkheid
om de groter wordende afstand zo klein mogelijk te houden en daardoor de kans op
vereniging te behouden:
Reizen verenigt. Het heelal is dood,
behalve dat het uit elkander dijt1
en mij met nieuwe afstanden omringt
en God zijn oude grenzen overschrijdt.
Wat hier is wordt naar alle kanten groot,
al is het in het lege dat het dringt.

Dit betekent, dat ‘de onrust van een dier om u te vinden’ (Valuta) weer volledig bezit
genomen heeft van de ik-figuur. In het laatste ‘reissonnet’, ‘Telex’, is de achtervolging
dan ook weer in volle gang. Voorbijflitsende bomen- en huizenrijen geven het te
volgen spoor aan en vormen een bovengrondse verbindingslijn waarlangs de
achtervolger voortdurend op de hoogte gehouden wordt van de gangen van de
voortvluchtigen. Een netwerk van telecommunicatiemiddelen is om de aarde
gespannen, zodat voortdurend berichten binnenkomen, dat de gij in het voorbijgaan
is gesignaleerd:

1

In ‘Contrapunt’ was er sprake van een totale inkrimping van de ruimte tot het ene, absolute
punt. In ‘Baedeker’ daarentegen blijkt de ruimte door de ik-figuur te worden ervaren als
voortdurend uitgroeiend. In de sonnetten 2 t/m 6 is de ruimtelijke beleving dus ‘centripetaal’,
in de sonnetten 8 t/m 12 daarentegen ‘centrifugaal’. Ook hierdoor weer vormen de twee
helften van de cyclus elkanders spiegelbeeld.
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Wij volgen u over het wereldrond.
Ik krijg bericht uit onbekende streken,
dat daar van uw voorbijgaan is gebleken.
Het was te merken aan de morgenstond,
stiller dan ooit. Een bovengrondse lijn
doet van uw gangen op de hoogte zijn.

De dynamische onrust van het begin is dus tevens kenmerkend voor het einde van
de reisreportage. Eerder heb ik al gewezen op de parallellie tussen de eerste terzetten
van ‘Cartering’ (2) en ‘Telex’ (12):
Diep onderweg over Europa heen
geven wij langzaam met de globe mee.
Wij volgen u over het wereldrond.

Door deze overeenkomst wordt de cyclische geslotenheid van het reisverhaal
geaccentueerd. Aan het einde van de ‘rondreis’ blijkt de situatie dezelfde gebleven
te zijn als aan het begin ervan; de kringloop die de auto heeft gemaakt, blijkt een
vicieuze cirkel te zijn. De ik-figuur is in de ban van de ring gebleven: de grenzen
van ruimte en tijd zijn niet doorbroken. Naar deze geslotenheid verwijst ook de titel
‘Autodroom’, die als variant van ‘hippodroom’ of ‘velodroom’ immers een ovale,
gesloten baan suggereert.
Maar het elan waarmee de ik-figuur zijn doel najaagt, is geïntensiveerd, zoals
gebleken is uit een vergelijking tussen het proloogsonnet ‘Valuta’ en het epiloogsonnet
‘Rorschach’. Ik zou er alleen nog op willen wijzen, dat het sextet van ‘Rorschach’
regel voor regel een duidelijke verwijzing inhoudt naar de eerste helft van de cyclus
(Cartering t/m Contrapunt):
Eens doemt een vreemd gebergte voor mij op
met ketenen die ik kan tekenen,
de toegangswegen naar de hoogste top,
de ligging van het dal waar gij vertoeft;
een dubbelvouw naast het geblekene;
een Rorschachtest die geen uitleg behoeft.

De eerste en tweede regel van dit sextet verwijzen naar het octaaf van
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‘Tracé’, waarin immers ook sprake is van in de verte opdoemende bergketens, waarvan
het gekartelde silhouet in het middaglicht haarscherp zichtbaar is. ‘Tracé’ was ook
het sonnet waarin het totaliteitsbesef gestalte begon aan te nemen. De derde regel
verwijst naar ‘Rivièra’, ‘Souvenir’ en ‘Contrapunt’, waarin de toegangswegen naar
de hoogste top bestegen worden. Toen die hoogste top eenmaal bereikt was, moest
in de voorstelling van de ik-figuur het uitzicht vrij komen op het dal waar de gij
vertoefde (regel 4), een ruimte waarin de gekende en in kaart gebrachte werkelijkheid
(het geblekene, regel 5) getransformeerd zou worden tot een nieuwe bestaansorde,
waarin tijd- en ruimtebegrip opgeheven zouden zijn. In deze nieuwe bestaansorde
zou de dubbelzinnigheid dus tot éénheid geworden zijn, zoals in de volmaakte
symmetrie van een Rorschach-figuur de eenheid van de tegendelen onmiddellijk
herkend kan worden, zonder verdere uitleg (regel 6).
Het beeld van de ‘Rorschach-test die geen uitleg behoeft’ symboliseert echter
tevens de symmetrische structuur van de cyclus. Aan het einde van de cyclus
presenteert de dichter zijn werkstuk als een Rorschachtest voor lezers. Wie goed
gelezen heeft, zal de symmetrische structuur onmiddellijk herkend hebben. Tot mijn
uiteindelijke schande moet ik bekennen, dat ik niet tot die categorie van lezers blijk
te behoren: het heeft me heel wat uitleg gekost om tot die ontdekking te komen!
Amersfoort, 8 januari 1966
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[Gedichten van Jacques Hamelink]
Jacques Hamelink
De bomen werden sinds eeuwen
De bomen werden sinds eeuwen terneergedrukt.
De lucht is te dun voor vuur. Geen stad
Tornt als onweer tegen de hellingen op.
Geen vleugel, geen vin verroert zich hier. Niemand
Graaft zich in, niets vermenigvuldigt.
Zilverkoud spat soms schitterende regen uiteen.
Kontinenten schaven onafgebroken aan de schaal van het water
Dat inscheurt als bij het baren.
In de holle stapelplaatsen van kelp en witkalk
Vreten dodende planten elkaar aan.
Het enige dier is de mens, in zijn teken Een breekbare regenboog - bedrijft hij vogelvlug liefde
En huist in zichzelf verdeeld in vliesdun geworden kathedralen en schelpen.
De stilte hangt ademloos in ontbinding.
De aarde klinkt steeds verder in.

Merlyn. Jaargang 4

66

Jacques Hamelink
Zoals in de decemberbossen
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Vliegende tering
Vliegende tering, boerenkrijg, bloedvergieten
Zet de akkers op stelten,
Teistert het geweldig najaar
Waarop ik drijf,
Een wijf niet een bezemsteel,
En scherpt mijn kromsnavel,
Maakt mijn skelet heel met ijzerdraad
Nu ik zwavelgeel hoest in de walm van kroegen
En uit excrementen de toekomst voorspel
En verheel:
Een andersoortige stomme zondvloed.
(De kraaien zijn nog wel kalvinistisch, maar ik?
Worg nijpt een ei in mijn keel.)
IJs dekt mijn hoeve toe, ik kap een bijt;
Zwijgzamer, korzeliger, wondbaarder keer opnieuw
Naar mijn aardwarme vruchtkamers terug.
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Jacques Hamelink
Nu zesentwintig jaar her ontschaald
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Merlyn. Jaargang 4

69

Jacques Hamelink
Onder de steeds bewegingloze schorsschubben
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Soms wanneer ik
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Op het verkoold houten veld
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Vis en visjesmaat
Een repliek
H.U. Jessurun d'Oliveira
In Contour, 2e jaargang no. 1 is door Jan van der Vegt een verdediging van De Vis
van Hoornik gepubliceerd. Deze met prijzenswaardige moed aangevatte apologetische
arbeid vindt zijn ‘aanleiding’ in mijn opstel Visfilet (Merlyn, 3e jaargang, pp.
181-213). Nu de heer van der Vegt zo vriendelijk is mij het scheppen van deze
aanleiding nog als een verdienste toe te rekenen, zij het ook als mijn enige, wil ik in
ruimhartigheid niet onderdoen en zijn moed belonen met onderstaande kanttekeningen
waarvan ik hoop dat ze enkele misverstanden uit de weg zullen kunnen ruimen, maar
vooral, dat ze het hopeloos ontoereikende in de verdediging van De Vis zullen doen
uitkomen.
1. In de eerste plaats een notitie over persoonlijke elementen in de kritiek en de kritiek
op de kritiek. De heer van der Vegt noemt mij en/of mijn stuk ‘dom’, ‘kwaadaardig’,
‘vooringenomen’, ‘rancuneus’, ‘laf’, ‘minderwaardig’, ‘grof’, ‘bekrompen’, en ‘vals’,
om maar de meest beeldende invektieven uit zijn artikel te citeren. Wat blijkt hieruit?
Niet zozeer de behoefte om nu eens een levensechte karakterschets op te bouwen,
alswel de innige drang om mij naar de maan te wensen. ‘Wacht u voor de hond’, zo
waarschuwt hij aan het slot van zijn artikel, ten overvloede, want inmiddels heeft hij
het rotbeest al afgerammeld met alle stokken die hij maar vinden kon. Ik vind dat
best, maar verbaas me over de onnozelheid van het idee, dat het aanwijzen van
rankune in een kritiek op zichzelf al voldoende zou zijn om de schrijver ervan te
diskwalificeren en zijn stuk te ontkrachten. ‘Ik meen, dat het belangrijk is om kritische
aktiviteiten waarin rankune een rol speelt, aan de kaak te stellen’. Uitstekend, maar
weet de heer van der Vegt wel welk een gigantische taak hij op de schouders neemt?
Mag ik hem kortheidshalve voor dit chapiter verwijzen naar de wijze woorden van
Vestdijk in zijn essay ‘Typen van critici’:
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‘Iedere critiek vooronderstelt een behoefte aan wraakneming, - een zekere
mate van ressentiment. Voor degene die de criticus becritiseert ligt dit al
zeer voor de hand; maar ook de critici zelf, de meest olympisch en objectief
ingestelde onder hen, moeten onder een niet onaanzienlijke portie wrok,
van welke herkomst ook, gebukt gaan om zover te komen dat zij het besluit
nemen een critiek, een boekbespreking, een tentoonstellingsverslag, een
concertimpressie te gaan schrijven.’1
Iedere critiek. Daar staan we dan met ons goeie gedrag. De heer van der Vegt met
zijn ressentiment tegen mijn opstel, en ik met mijn wrok tegen Hoornik's Vis, en,
natuurlijk, tegen het stuk van de heer van der Vegt. Ik zou het nu, wat die rankune
betreft, kunnen laten bij de konstatering dat het zwart afschilderen van de opponent
op zichzelf een geoorloofde, vaak toegepaste, maar weinig doeltreffende strijdmethode
is (behalve wanneer, zoals bij W.F. Hermans, het penseel met grote virtuositeit
gehanteerd wordt), ware het niet dat de rankune van de heer van der Vegt in zoverre
nog een graadje sterker is dan de mijne, als hij de voor het parochialisme in de
nederlandse kritiek kenmerkende insinuatie lanceert dat mijn bezwaren tegen De Vis
terug te brengen zijn op het uitvechten van een persoonlijke vete met de heer Hoornik.
‘Waarschijnlijk heeft JdO gedacht, dat zijn aanval op Hoornik onder de vlag van
Merlyn meer indruk zou maken.’ En in de summing up: ‘Wat voor reden JdO had
om Hoornik op deze manier in een poëziekritiek aan te vallen, doet er niet toe, maar
het is minderwaardig om het zo te doen.’
Hier moet het een en ander rechtgezet worden. Dat mijn stuk in Merlyn geplaatst
is, vindt zijn reden in de gewoonte van redakteuren om hun bijdragen in hun eigen
tijdschriften te plaatsen. Van varen onder valse vlag is geen sprake: het is een kritische
analyse als een andere; ook het feit dat hij negatief uitviel is in Merlyn niet
ongebruikelijk. Evenmin zit de zucht voor, tot vereffening van een partikulier kwestie
met de heer Hoornik want die kwestie bestaat niet. Het stuk is dus beslist geen aanval
op de heer Hoornik, die ik nauwelijks ken, maar een beschouwing van een gedicht
van hem. Mijn enige bezwaar tegen de heer Hoornik, als men het al zo formuleren
wil, is, dat hij met De Vis een naar mijn inzicht slecht gedicht geschreven heeft, zoals,
naar ik aanneem, het enige bezwaar van de heer van der Vegt tegen mij is, dat ik
lelijke dingen heb gezegd van een gedicht

1

S. Vestdijk, Essays in duodecimo, 2e druk 1965, p. 187.
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dat hem ‘ter harte’ gaat en dat hij mooi vindt. Is men werkelijk lichtgeraakt, wanneer
men een literair werk dat men terecht of ten onrechte als mislukt beschouwt, tevens
daardoor opvat als een krenking van zijn smaak (goed of slecht)? Mij komt het voor,
dat de publikatie van een wangedicht drijfveer genoeg oplevert voor een kritische
verantwoording van mijn oordeel, en dat er niet nog geheime vijandschappen achter
gezocht hoeven worden.
Naar mijn indruk berust de insinuatie van de heer van der Vegt simpelweg hierop,
dat hij door mijn negatieve oordeel beledigd is in zijn literaire smaak, en daarop zijn
wraakoefening baseert. Het pleit voor hem dat hij warmloopt voor de literatuur en
hij kan zich verzekerd houden van mijn deelneming; voor sommigen is het vervelend
te ervaren dat smaken verschillen. Ik kan de heftigheid van zijn reaktie heel goed
verklaren uit het feit dat hij het ondanks zichzelf enigszins met mij eens is. Zo is het
ook goed; kritiek zonder inzet of uitwerking is maar beuzelarij.
Het is moeilijk het iedereen naar de zin te maken. Enerzijds bereikt ons telkens
het verwijt dat wij volgens de methoden als in Merlyn toegepast niet tot een negatief
oordeel over het geanalyseerde werk kunnen komen, anderzijds, valt er een boek
door de mand, dan is het land te klein, want dan heet de kritiek een laffe aanval in
strijd met de beginselen van Merlyn, neerkomend op smaad en broodroof.
Hoe dit zij, na het wisselen van het verwijt van rankune is de sfeer gezuiverd en
kan de diskussie over vormen van gelijk zich op het plan van argumenten voltrekken.
2. Als ik het goed zie, is het hoofdbezwaar van de heer van der Vegt, dat ik De Vis
zou beoordelen aan de hand van vooropgezette normen die afleidbaar zouden zijn
uit eisen waaraan een episch gedicht zou moeten gehoorzamen. Nu De Vis geen
episch gedicht is, maar lyriek, aldus zijn opvatting, mag men het ook niet toetsen
aan normen die men aan het episch gedicht stelt.
Ik ben dit laatste volkomen met hem eens, en ben zelfs geneigd een stapje verder
te gaan. Ook al was De Vis een episch gedicht, dan nog is het onjuist om het op het
Prokrustesbed van genre-normen te leggen. De werkwijze, een stuk literatuur eerst
te subsumeren onder een genre, en vervolgens uit dit behoren tot een groep min of
meer gelijksoortige werken afleiden van de toepasbaarheid van zekere normen, houd
ik voor verkeerd. Ik heb dan ook uitdrukkelijk deze overwegend deduktieve methode
- waar de heer van der Vegt kennelijk impliciet nog wel iets in ziet - verworpen.
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Om een voorbeeld te geven. Mijn verwijt m.b.t. het gebruik van het praesens luidt
niet, dat dit ongeoorloofd is in een episch gedicht, en dat de ‘fiktionalis’ gebruikt
had moeten worden, maar dat de schrijver de moeilijkheden die het praesens in dit
gedicht met zich brengt, niet heeft weten te overwinnen. Maar waar haal je die
‘moeilijkheden’ dan vandaan, zal de heer van der Vegt vragen. Die moeilijkheden
spruiten voort uit het feit, dat grammatikale kategorieën niet oneindig plastisch zijn,
m.a.w. een beperkt aantal op ervaring gegronde konventionele waarden hebben.
Nergens is door mij een beroep gedaan op normen van een genre; de hele genrekwestie
liet mij, eerlijk gezegd, koud. Alleen heb ik als korte formule een enkele maal een
genre-aanduiding gebezigd, liever dan omstandig aan te geven welke aspekten ik in
het gedicht op het oog had.
De enige opzet van mijn opstel was, te onderzoeken hoe in dit gedicht de
verhoudingen tussen verteller, verhaal en lezer liggen, zonder hiermee meteen te
zeggen dat De Vis een episch gedicht is. De voorbeelden uit een aantal bekende
romans over die verhoudingen zijn niet meer dan een enkadrement, een oriëntatie
over de soorten oplossingen die men zou kunnen verwachten. Nergens heb ik
konklusies voor De Vis getrokken uit deze voorbeelden. Ik heb integendeel telkens
moeite gedaan om de overwegend induktieve methode te hanteren en uit het werk
zelf af te lezen, aan welke normen het wilde worden getoetst. Met name heb ik mij
ervan onthouden het gedicht episch te noemen omdat het een verhaal en een verteller
kent. Ik heb telkens willen aantonen, dat in De Vis epische, lyrische en dramatische
elementen aanwezig zijn, en mijn kritiek richtte zich erop, dat de auteur er niet in
geslaagd was deze in een harmonisch verband te integreren. (Ook het onderzoek van
de motieven, de metaforen, het idioom, de versmaat etc. viel buiten mijn bestek).
Het valt mij dan ook niet moeilijk om het hoofdbezwaar te ontzenuwen, te minder
aangezien er een opvallende overeenkomst blijkt te bestaan tussen mijn opvattingen
over de struktuur en die van de heer van der Vegt. Men vergelijke.
‘Oppervlakkig gezien is dit een vertellend, een episch gedicht. Wie nauwkeuriger
leest, ontdekt dat dit verhaal ondergeschikt is aan de bedoeling van de dichter,
namelijk door te dringen tot de oplossing van de twee voornaamste raadsels van zijn
leven. Als al aan de oppervlakte van het gedicht de subjektieve instelling daarbij
duidelijk aan het licht komt, is het onjuist om van een episch gedicht te spreken.’
(Van der Vegt). ‘Wat over de reizenden gezegd wordt is een verhaal, maar de
bespiegelingen van de verteller, eerder reakties en overwegingen afhankelijk van de
voortgang in
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het verhaal, krijgen steeds meer een didaktisch-lyrisch karakter, om tenslotte
onmiskenbaar dramatische aksenten te ontwikkelen.’ (d'O.).
Me dunkt, wanneer men even afziet van de vraag of de verteller aan de dichter
gelijkgesteld mag worden, waarover zo dadelijk meer, worden hier overeenkomstige
gedachtengangen ontwikkeld; met name blijkt dat ik mij allerminst vastleg op het
uitsluitend episch karakter van het gedicht. Ook elders zijn wij het roerend eens:
‘De dichter wil het zelfonderzoek dat hij gedaan heeft, op een zo direkt mogelijke
wijze weergeven in het gedicht. (...) Het gebruik van het praesens ligt binnen deze
werkwijze voor de hand. (...) Wanneer De Vis in de verleden tijd zou staan, dan zou
het eerder een episch gedicht zijn. (...) Alles in dit gedicht verwijst naar het eigenlijke
thema, het zelfonderzoek van de dichter. (...) De gebeurtenissen rondom man en
vrouw, krisis en katharsis, spelen zich af in de geest van de dichter als hij het gedicht
schrijft (...).’ (Van der Vegt)
‘De Vis is een door het gebruik van de tegenwoordige tijd eigenaardig episch
gedicht. (...) De Vis is ook een eigenaardige dramatische monoloog, 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 verschillende fasen van het
verhaal. (...) 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.’ (d'O.)
Na mij deze lange citaten, die voor zich zelf spreken, veroorloofd te hebben, kan
ik over deze kwestie verder kort zijn. Ik geloof dat iemand, die bij herhaling over
het gedicht spreekt in termen als ‘krisis en katharsis’, en het heeft over het
‘zelfonderzoek’ waarbij het praesens zo goed past, het zich met zijn terminologisch
arsenaal wel bijzonder lastig maakt als hij, ondanks al deze klassiek-dramatische
elementen tot de slotsom wil komen: ‘De Vis is lyriek.’ Als er iemand in een keurslijf
wil persen, dan is het de heer van der Vegt.
Daarbij verontachtzaamt hij de ook door hem opgemerkte akterende houdingen
in het gedicht, dat dus allerminst een typisch voorbeeld van pure lyriek is. Het gaat
juist telkens om de manier waarop die grondvormen in een konkreet werk met elkaar
in samenhang gebracht zijn. Ik laat nu maar daar, dat met de aanduiding episch,
lyrisch of dramatisch ook nog maar
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weinig gezegd is als men niet nader aangeeft in welke zin men ze verstaat. De
opmerking van Staiger, ‘dass jede echte Dichtung an allen Gattungsideen in
verschiedenen Graden und Weisen beteiligt ist und dass die Verchiedenheit des
Anteils die unübersehbare Fülle der historisch gewordenen Arten begründet’2, geldt
hier als een verstandige waarschuwing.
3. Wat ik als de vertellersfiguur in De Vis beschouw, ziet de heer van der Vegt als
de dichter, d.w.z. als Ed. Hoornik: ‘Ik kan voorlopig (...) niet anders aannemen, dan
dat hier de dichter aan het woord is (...)’. Die voorlopigheid valt vervolgens alras
onder de tafel. De drastische hypothetische gelijkstelling van een figuur in een gedicht
met een levend heer wordt echter door niets gesteund. Even later heet het al: ‘Nu
maakt niemand mij wijs, dat JdO (...) niet zou doorhebben, dat de ik in dit gedicht
(...) de dichter zelf is.’ En ja, daar komt toch nog zoiets als een argument: Hoornik
heeft, zoals inmiddels in brede lagen van de bevolking bekend is, in Dachau gezeten,
de ik en de man in het gedicht hebben ook koncentratie-kampervaringen, en dus...
Is dit werkelijk alles? Ja, dit is alles. Het bekende foefje van de onderstelling die
onder de bedrijven door tot stelling evolueert is weer eens uitgehaald. Nu kan de
heer van der Vegt wel zeggen dat het ‘geen terminologische haarkloverij (is) om de
ik in De Vis niet de verteller maar de dichter te noemen’, maar door het belang dat
hij aan het onderscheid hecht wordt het nog niet waar of zelfs maar aannemelijk.
Deze arbitraire identifikatie van verteller en dichter heeft ernstige gevolgen, voor
mij in de eerste plaats. Immers, de heer van der Vegt kan mij nu het verwijt maken
‘de dichter persoonlijk op de grofste manier te kwetsen’, wanneer ik de opgeroepen
koncentratiekampdroom de ‘locus amoenus’ van het gedicht noem. Dat is natuurlijk
te dol. Eerst krijg ik op mijn donder omdat ik de identiteit dichter-verteller niet heb
willen doorzien, en vervolgens wordt er een bezwaar gemaakt dat alleen doel kan
treffen wanneer ik die identiteit wél aanneem. Daar heb ik niet van terug.
De heer van der Vegt wijst mij in dit verband op een stuk van Ed. Hoornik (Vrij
Nederland, 1 mei 1965) waarin eenzelfde ervaring wordt beschreven als in het gedicht
voorkomt. ‘Onnodig ter verklaring of ter verdediging’, maar intussen. Ik wil daar
wel op ingaan. Mij treft dit verslag vooral door de slechte smaak. Hoe waar en hoe
afschuwelijk de beschreven ervaringen ook zijn, en hoe ellendig voor degenen die
ze hebben moeten meemaken,

2

Grundbegriffe der Poetik, p. 10.
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ik heb van die reportages in dag- en weekbladen, doorspekt van gruwel-foto's mijn
bekomst. Elk lustrum van de bevrijding wordt gevierd met een orgie van ‘thanatische
zinnelijkheid’, om met J.B. Charles of W.H. Nagel te spreken (ze hebben beiden
gelijk). Ieder voor zich moet tot zijn eigen afrekening komen, maar wat mensen ertoe
drijft om zich in dag- en weekblad daarmee te exponeren (neiging tot exhibitionisme,
koketterie, het gewoon kwijt willen, danwel motieven als behoefte tot getuigen, tot
schuld-belijden, tot leren) ik kan het niet begrijpen en wil het daar niet meer lezen.
Voor mijn part is het waar wat Hoornik schrijft in Vrij Nederland; voor mijn part is
het als zovele getuigenissen vervormd in de herinnering; voor mijn part vertelt hij
daar in eigen woorden een passage uit zijn gedicht na. Het is mij om het even. Maar
hoe dan ook, het kan niet dienen als bewijs voor de gelijkheid van verteller en dichter
in De Vis. Wanneer het zover moet komen, dat men zijn oordeel over een gedicht
niet meer mag geven, ook al is het met ‘hartebloed’ geschreven en letterlijk zo
gebeurd, dan maakt men van poëzie een luxe-artikel dat geen snars waard is. Het is
omdat ik poëzie als poëzie au serieux neem, dat ik me veroorloof over de
koncentratiekampdroom op te merken dat het de locus amoenus van het gedicht is.
En dan is het me bovendien nog niet duidelijk waarin het kwetsende van die
kenschetsing zou schuilen. Moet ik heus gaan uitleggen dat ik door ironisch te spreken
van paradijselijk oord wil aanwijzen dat ik de passage als een helse toop beschouw?
Natuurlijk zitten er in de verteller schrijverselementen; ook ik heb dat duidelijk
naar voren gebracht. Maar ik weiger de stap buiten het gedicht te doen en te zeggen
dat deze schrijvende verteller, die uit woorden bestaat, dezelfde is als degeen die het
manuskript heeft ingeleverd. Deze laatste heeft geput üit zijn herinneringen, ervaringen
en fantasie, hij heeft zich afgesplitst en geprojekteerd, zeker, maar hij is niet dezelfde
als éen van zijn figuren, noch zelfs als de som van zijn figuren.
4. Dit waren de hoofdzaken. Nu moet er nog wat gruis opgeruimd worden. Eerst een
misverstand. Ik had ergens gezegd, dat een verteller die in staat blijkt om in de huid
van tenminste drie van zijn figuren te kruipen, en zelfs meer van hun innerlijk te
registreren dan zijzelf, zich niet kan ontpoppen als eigenlijk een afsplitsing, projektie
of objektivering van éen van deze figuren. De heer van der Vegt vat dat op als ‘man,
vrouw en... verteller’. Ik bedoelde echter: man, vrouw en het meisje van het
executiespel waarvan immers gezegd wordt
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Dan draait er iets om in haar hoofd.

Ik had gemeend dat wat ik op p. 197 had gezegd, op p. 201 nog wel zou zijn blijven
hangen.
Afgezien van de naar mijn overtuiging ongemotiveerde gelijkstelling van de
verteller met de dichter Hoornik, kan ik het in grote trekken wel eens zijn met de
analyse van de heer van der Vegt, die mij dan ook vrij aardig de voet volgt. Een van
zijn oorspronkelijke bijdragen is het aanwijzen van de symbolische betekenis van
de vlieg, die staat voor verderf en vernietiging. Dat lijkt me heel aannemelijk, evenals
trouwens het rituele aspekt in de vismaaltijd, al ben ik er niet helemaal zeker van dat
er inderdaad door de man en de vrouw vis gegeten is:
Ook op het menu stond een vis.

Als er had gestaan: op het menu stond vis, was alle twijfel opgelost, maar nu blijft
het mogelijk, dat er op de menukaart een vis getekend was, of dat er wel vis op stond,
maar dat die niet uitgekozen is. Voorzover het een grapje moet heten, is het niet een
van de subtielste, en behoort het eerder tot de kategorie van de ongein.
Om nog even op die vlieg terug te komen. De heer Van der Vegt noemt de
beschrijving ter plaatse ‘inderdaad bizar’. Welnu, de reden waarom de symboliek
van de vlieg niet kan funktioneren, is deze, dat zijn aanwezigheid op de primaire
laag van het gedicht ‘inderdaad bizar’ is. De geïntendeerde beelzebub-gedaante komt
niet los van de grond, omdat hij op de door het gedicht zelf als realisties
gepresenteerde verhaalslaag niet is geïntegreerd. En evenzo is de identifikatie van
de verteller met de man mislukt, valt de beeldspraak ook naar het oordeel van de
heer van der Vegt nogal eens in het water, zou het taalgebruik in een
keukenmeidenromannetje niet opvallen enz.
En hier stuiten we op het meest wezenlijke verschil in benadering tussen de heer
van der Vegt en mij. Hij verwijt mij dat ik mij doodstaar op de struktuur en dat voor
mij de vorm het enige is dat telt. ‘Over vragen als “wat is dood” en “wat is God”
hoeft hij niet na te denken’. Zeker. Omgekeerd kan ik de heer van der Vegt aanwrijven
dat hij omderwille van de eerbiedwaardigheid van het onderwerp bereid is op de
voorhand aan te nemen dat hij met een goed gedicht te maken heeft, en bovendien,
als het maar over kernvragen van de menselijke existentie gaat, de goede bedoeling
voor het resultaat te verslijten. Voor mij representeert het penningske
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van de weduwe in poeticis maar een penningske, ook al had ze een ton in haar
gedachten en is het alles wat ze heeft, en komt het ten goede van een heel mooi doel.
Een slecht gedicht wordt niet geheiligd door zijn onderwerp. In laatste instantie wordt
de waarde van een gedicht bepaald door zijn vormgeving, waarbij ik, ter voorkoming
van misverstand, wil aantekenen dat die vorm in zekere zin identiek is aan de inhoud.
(Daarover leze men bv. de artikelenreeks ‘Analyse en oordeel’ van J.J. Oversteegen
in de vorige jaargang van Merlyn, ik kan er hier niet op ingaan). Ik vraag me af, welk
van beide standpunten hier de literatuur meer in haar waarde laat.

Merlyn. Jaargang 4

81

De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Pro maiore domo Romano
In Tirade nr 108 staat een belangwekkend stuk van Henk Romijn Meijer, waarin hij
zijn verhaal ‘Dubbel bier’ in bescherming neemt tegen de critici. Iedereen neemt nu
wel aan dat er iets veranderd zou zijn in de litteraire kritiek, maar daar ziet Romijn
Meijer niets van. Zijn argument dat ‘dezelfde Fens zich van boek tot boek dezelfde
juries binnen [fenst], in bijziende vlijt verfensend op zijn pad wat nog wel leuk had
kunnen zijn’ lijkt mij niet sterk: al zit Fens inderdaad nogal eens in een jury, dat
bewijst op zich zelf nog niet dat hij een slecht criticus is, en bovendien heeft niemand
toch hoop ik beweerd dat hij veranderd was. Maar dat zijn maar details: Romijn
Meijer heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat ‘de’ kritiek zowat hetzelfde gebleven
is. Ik kan hem zelfs verklappen dat die altijd hetzelfde blijven zal.
Een voorbeeld: de meerderheid van de critici denkt nog steeds dat men een litterair
werk besproken heeft als men er een algemene eigenschap van aanwijst. Wanneer x
de techniek van laat ons zeggen Joyce gebruikt, dan is daarmee bewezen dat het
boek van x op zijn minst de moeite waard is.
Een frappant voorbeeld van die manier van kritiek-schrijven is het stuk van Romijn
Meijer. Hij verdedigt zijn verhaal met het argument dat Joyce op dezelfde manier
met de werkelijkheid omsprong als hij. En hij vergeet daarbij dat het enige wat ertoe
doet is, dat Joyce onbelangrijke dingen zo beschreef dat het drama erachter voor de
lezer voelbaar wordt. Het betoog van Romijn Meijer komt hierop neer: ik heb onnozele
zaken beschreven maar belangrijke bedoeld. Om dat aannemelijk te maken moet hij
echter een Pro domo in Tirade publiceren. Joyce had aan een verhaal genoeg.
J.J.O.

Kater
In een stuk in Contour schrijft Jan van der Vegt over de analyse van De vis, die
d'Oliveira een tijdje geleden in Merlyn publiceerde. D'Oliveira gaat daar zelf op in,
en het is niet mijn bedoeling dat in een Valkuil nog eens dunnetjes over te doen. Eén
vlieg moet ik Van der Vegt echter toch afvangen. Als d'Oliveira schrijft dat het eind
van De vis hem doet denken aan de gesimuleerde extase van een frigide vrouw, denkt
Van der Vegt dat hij daarmee de vette lachers op zijn hand krijgt. Het lijkt mij dat
hij zich vergist. Vette lachers hebben niets op met frigide vrouwen.
Dat weet Van der Vegt natuurlijk ook wel [laat hij het anders maar aannemen van
mij, vet lacher als de beste]. Wat wil hij dan zeggen? Waarschijnlijk dat beeldspraak,
ontleend aan de sexualiteit, ditmaal dan aan de afwezigheid daarvan, altijd gericht
is op een bijzonder publiek.
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Dat lijkt mij teveel service aan dat publiek. Wie d'Oliveira kent, en weet wat een
hete kater het is, wordt eerder verontrust door de zuinige wijze waarop hij zijn
persoonlijkheid in zijn werk toelaat. Eigenlijk staat er zo goed als nooit iets over
erotiek in zijn stukken; gebruikt hij eens een beeldspraak uit dat, zijn innerlijk leven
zo sterk beheersende, domein, dan moet het een frigide
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vrouw zijn. Het is duidelijk dat hier van verdringing gesproken moet worden.
Mocht Van der Vegt nòg eens over d'Oliveira en De vis willen schrijven, dan raad
ik hem aan in de richting van de gefrusteerde kater te zoeken. Dan heeft hij meteen
een sleutel op de deur naar het geheime kabinet van d'Oliveira. Hoe anders moet men
immers diens vraatzuchtige aanvallen op juist een vis verklaren?
J.J.O.

Polemiek op drukproeven en retourkutschen
Het Maatstaf-dubbelnummer over het korte gedicht lijkt wel opgezet als een pleister
op de wonden die de kritiek door overwegend negatieve recensies op zijn bundels
korte gedichten in de ziel van Wim Hussem geslagen moet hebben. Het is een aardige
trekpleister geworden, waarin veel dingetjes op te merken zijn. Het per gedicht
wisselende handschrift van A. Nuis, de griezelige herma-froditische
kastratietekeningen van L. Th. Lehmann, de sneeuwvariaties van R.V. Leembruggen
[die hiermee van zijn vlinders afstand heeft gedaan], het kontvogeltje van Chr. J. van
Geel en vele andere kuriosa trekken de aandacht.
De afdeling gedichten en tekeningen wordt gevolgd door opstellen van J.B. Charles,
S. Dresden en Jan Wit, terwijl een [natuurlijk korte] inleiding geschreven is door
J.C. van Schagen [van Uw Mening in de N.R.C.].
In een geleerd essay over ‘Witte poëzie’ betoogt Dresden met veel 'om het scherp
te zeggen's en 'om precies te zijn's dat er niet alleen wit om de gedichten staat, maar
dat ze liefst ook zelf zo wit als sneeuw zijn. [Hij heeft dan in de gedichtjes van
Leembruggen ideaal demonstratiemateriaal binnen zijn bereik.] De theorie lijkt me
mank te gaan en te laboreren aan het ingeworteld misverstand dat men om rake
dingen over de poëzie te kunnen zeggen, poëtisch moet schrijven. Maar niet daarvan.
Zijn uitgangspunt is het feit dat er om een gedicht heen wit op de bladzij staat en dat
dit eigenlijk deel van het gedicht uitmaakt. Hij zegt: ‘Er bestaat een marge van wit
die om éen of andere misterieuze reden noodzakelijk blijkt en die nog aan betekenis
wint door het bekende feit dat, ook sinds de mode en het belang van het korte gedicht
optreden, toch op elke bladzijde maar één gedicht staat.’ Dit is zonder twijfel een
juiste opmerking, zij het dat hij voor het Maatstafnummer niet opgaat, want daar
wordt gepropt, soms tot zeven versjes aan toe. Toen de redaktie de kopij van Dresden
bij ontvangst doorlas, voelde zij zich dan ook genoopt tot het aanbrengen van de
volgende schuldbewuste voetnoot: ‘In deze aflevering is dat, om redenen van
omvangbeperking, niet overal het geval. Red.’
Hiermee was de kloof tussen theorie en praktijk manifest geworden. Dresden, in
zijn sneeuwwitte theoretische hemd gezet, liet het er terecht niet bij zitten, en bakte
de redaktie bij de korrektie van zijn drukproeven een zwarte poets door als
kommentaar op de noot in zijn tekst in te vlechten: ‘Er is iets gebeurd dat ekonomisch
ongetwijfeld te verantwoorden is maar poëtisch schade heeft toegebracht, lijkt mij,
aan wat poëzie wenst te zijn.’ Vervolgens vat hij alsof er niets gebeurd is de draad
van zijn betoog weer op met een ‘Gaat men hiervan uit...’ Een komiek polemiekje,
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waarbij het gelijk aan Dresdens zijde is. [Van de feitelijke gang van zaken is mij
niets bekend; mijn voorstelling berust uitsluitend op extratekstuele interpretatie.]
J.B. Charles neemt het in zijn veertig pagina's tellend essay op voor de poëzie van
Wim Hussem. Zijn betoog om te bewijzen dat hij diens gedichten mooi vindt doet
denken aan een verwilderde hotelgast die alle kamerdeuren open gooit omdat hij het
nummer van de zijne vergeten is. Na het met krachttermen neerknallen van een aantal
kritici [voor een deel terecht] signaleert hij een vrij algemene irritatie tegen het werk
van Hussem, en hij vraagt zich af, waardoor deze wordt opgewekt. Ter beantwoording
maakt hij, zonder overigens te hechten aan een enigszins vaste terminologie,
onderscheid tussen poëtische vorm en poëzie. Zo kan een tekst in een ‘poëtisch
siervormpje’ [men herkent rudimenten van Forum] gegoten zijn en toch niet poëtisch
zijn, geen poëzie bevatten. Als bij Charles dus iets poëzie genoemd wordt, dan is dat
een waarderende term, en de uitspraak: ‘dit gedicht is mooi’ heeft dan veel van een
tautologie.
Sommige kritici wordt verweten dat ze
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spreken over poëzie in termen van vonken die overspringen, of van iets dat in het
vers wordt losgeslagen. Deze alchemistische beelden voor het onomschrijfbare van
poëzie wijst hij nadrukkelijk af. Wat is dan voor J.B. Charles poëzie? Tja, zijn opinie
is minstens even overdrachtelijk, want hij komt aandragen met door stemvorken
uitgezonden en opgevangen trillingen, inwendige sekretie en hormoonfabrieken. Er
zijn natuurlijk verschillen tussen Charles en zijn bêtes noires: de gewraakte theorieën
houden het erop dat poëzie een objektief, isoleerbaar gegeven is, terwijl Charles het
in het subjektieve houdt wanneer hij te kennen geeft dat poëzie datgene is, wat op
hem een bepaalde inwerking heeft, en dus een effekttheorie huldigt. Voor een deel
zijn de verschillen alleen terminologisch: als Fens na zijn vonk-opmerking vervolgt
met: ‘Hussems gedichtjes leiden op zijn hoogst tot een “ja” zeggen door de lezer; in
de meeste gevallen zegt de dichter wat je al weet, al zegt hij het dan beknopt,’ dan
is het duidelijk dat hij de effekttheorie van Charles bijzonder dicht genaderd is.
Charles ontkent dat men de kwaliteit van gedichten objektiever zou kunnen
registreren dan door opiniepeilingen onder lezers. Zo'n demokratisering van het
literaire waardeoordeel is natuurlijk een mooi ding: pressure-groups en fanclubs gaan
dan de dienst uitmaken. Nu wil ik niet ontkennen dat een sociologische benadering
van literaire feiten, zoals die o.a. door Escarpit wordt nagestreefd zijn boeiende
kanten heeft, maar het oui-non van lezersgroepen zegt mij toch nog te weinig over
de kwaliteit van het gedicht. Charles' pessimisme over de mogelijkheid van een
objektief waardeoordeel spruit voort uit de scherpe scheiding die hij maakt tussen
vorm en inhoud. Volgens hem zegt de vorm niets over de inhoud en deze laatste is
iets waarop iedere lezer weer anders reageert zonder dat voor die reakties elementen
van het gedicht verantwoordelijk zijn.
Wanneer de mens Charles de maat van alle poëzie wordt kan men vreemde dingen
beleven. Over een gedicht van De Mérode merkt hij op: ‘Het kan in zijn soort knap
zijn, maar het masochistisch-religieus gekoketteer [...] maakt mij woedend [...].’ Bij
vergelijking van de gedichten van Croiset met die van Hussem: ‘Voor mij is het
kwaliteits verschil over het algemeen zeer sprekend: Croiset roept meer uit, Hussem
ziet vooral.’
Ik sta hier toch wel wat verbaasd tegen aan te kijken. Niet eens zozeer omdat
Charles een wel zeer subjektief kwaliteitskriterium blijkt aan te hangen, als wel om
de zo onliteraire inhoud van dat kriterium. Hij hekelt Armando om diens sentimentele
wreedheid, bij Croiset spreekt hij over ‘een nogal schizoïde kwestie.’ De Mérode is
hierboven al onder het mes geweest. Al met al lijkt het er verdacht veel op dat alleen
poëzie van psychisch ‘gezonde’ dichters bij Charles genade kan vinden. Het stuk
wemelt van psychiatrische en psychologische diskwalifikaties. Hij leest heel sterk
op sympathie en antipathie, lijkt me, en rationaliseert de laatste tot ziektebeelden van
hun auteurs. Maar wat, zo vraag ik me af, vindt Charles van sympathieke gestoorden,
of is dat een innerlijke tegenstrijdigheid?
Ik forceer zijn gedachtengang misschien iets, maar toch niet veel. Natuurlijk bestaat
er een zekere onverenigbaarheid tussen de motivering van zijn afwijzing in dit opstel
van sommige poëzie en zijn van elders bekende bewondering voor bepaalde dichters
op wier gezondheid wel iets is af te dingen, maar het is niet mijn taak die
tegenstrijdigheid op te lossen. Zij hangt voor een deel alweer samen met zijn
onverschilligheid voor wat hij de ‘vorm’ noemt. Hij heeft het nogal eens over
‘koepures’ van poëzie, niet alleen in de zin van briefjes van tien of vijfentwintig,
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maar ook in de zin van een lapje van honderd dat hij in vijf twintigjes scheurt. Zo
‘amputeert’ hij naar eigen zeggen een goed fragment uit een overigens slecht gedicht
van Marja en poneert hij zelfs om te tonen dat de kwantiteit zoals door de dichter
gegeven er niet toe doet: ‘men leest, in de betekenis van lezen als plukken, poëzie
uit de Ilias en uit bijvoorbeeld Gorters Mei. Ik lees poëzie in [...] Schierbeeks Het
boek ik, en het is niet eens van belang op welke bladzijde ik begin. De zaak is, dat
veel lange gedichten meer korte omsluiten; verscheidene lange verzen zou ik in
levensvatbare elementen kunnen knippen; aan de andere kant zie ik kans om van een
selektie kleine Hussems een groot gedicht te maken.’
Twee opmerkingen hierbij. Elders in het opstel geeft Charles als kriterium voor
een differentiaaldiagnose tussen proza en poëzie de gevolgen van een parafrase aan:
‘proza kan worden geparafraseerd zonder dat de tekst materieel anders wordt. Poëzie
niet. Een parafrase van poëzie is proza. Een

Merlyn. Jaargang 4

84
parafrase van dat proza blijft proza.’ Nu maak ik mij sterk dat elke tekst materieel
verandert wanneer men hem parafraseert. Misschien moet ik hiermee rekening houden
dat Charles met ‘materiële verandering’ niet een inhoudelijke verandering bedoelt,
maar een verandering van poëzie in proza of omgekeerd. In dat geval heeft hij zichzelf
in een vicieuze cirkel opgesloten.
Hoe dan ook, ik zie bovendien niet in, dat men proza niet in poëzie zou kunnen
parafraseren. Het lijkt me dat er een uitzichtloze verwarring gaat ontstaan als men
onparafraseerbaar proza poëzie gaat noemen, en omgekeerd, parafraseerbare poëzie
als proza gaat beschouwen. En alleen in deze opvatting kan men poëzie bij Schierbeek
vinden. [Toch is Charles wel op de goede weg, maar dat is off the record.
In de tweede plaats: de getoonde bereidheid om in andermans gedichten te knippen
en te plakken. Laat ik meteen zeggen dat ik op zichzelf niets tegen deze vormen van
huisvlijt heb: ze beperken in het algemeen de criminaliteit (en in casu de criminologie).
Maar ik zie niet in hoe deze kunstnijverheid te rijmen valt met een verwijt aan het
adres van Nico Scheepmaker die na de 61 beginregels uit Hussems Schaduw van een
hand 61 scheepmakertjes heeft gefabriekt, ook al doet hij dat om iets te bewijzen.
Tenslotte vormt het bloemlezen van Charles ook een bewijsplaats. En te minder kan
Charles zich zijn loeiende verontwaardiging permitteren als hij zelf zulke ‘vulgaire
stommiteiten’ uithaalt als met een regel uit een gedicht van Croiset:
hoe komt mijn blik terug

waarop hij kommentarieert: ‘[...] ik vind het nogal een schizoïde kwestie. Nog nooit
is er een blik teruggekomen, er wordt namelijk geen statiegeld voor dit soort blikken
gegeven.’
Volgens hetzelfde mechanisme van stokken snijden uit de balk in zijn eigen oog
krijgt de arme Ab Visser op zijn tabernakel omdat De Telegraaf een drukfout heeft
gemaakt in een gedicht van Hussem. Mag ik Charles wijzen op de drukfouten in door
hem op pp. 553, 554, 557, 579 geciteerde gedichten?1 Er zijn weinig dingen zo flauw
als het toerekenen van drukfouten in dag- en maand-bladstukken aan de schrijvers
daarvan. Dit syndroom van wilde uithalen over handelingen waaraan hij zichzelf
minstens even schuldig maakt, zouden aanleiding kunnen zijn tot het opstellen van
een psychologische theorie omtrent de persoonlijkheid van J.B. Charles himself,
waarmee overigens niets gezegd zou zijn over zijn gedichten.
d'O.

1

In het volgende nummer van Maatstaf heeft de redactie een corrigendum met een waslijst
van drukfouten uit het stuk van Charles geplaatst. Dat kan misschien in een maandblad, in
een krant is het ondoenlijk. Mijn verwijt wordt er trouwens niet door beroerd.
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[Nummer 2]
Van vermoeden naar zekerheid
Kees Fens
De door Frans Coenen nagelaten roman Onpersoonlijke herinneringen beslaat in de
editie van het Verzameld werk - misleidende titel voor wat een bloemlezing is - net
tachtig pagina's, een aantal dat mij bij herlezing van de roman door zijn kleinheid
verraste: er was bij mij van jaren geleden de indruk achtergebleven van een boek dat
een familiegeschiedenis uitvoerig en gedetailleerd beschrijft, een zeer tragische
geschiedenis waarvan onderdelen mij helder waren bijgebleven. En het bleek mij,
dat ik in die ervaringen niet alleen stond. De roman lijkt gebeurtenissen die zich over
decenniën uitstrekken uitputtend te behandelen en slaagt er blijkbaar in gebeurtenissen
en figuren zó concreet voor te stellen, dat ze na jaren hun contouren scherp behouden
hebben. Dat bewijst een niet gering schrijfvermogen bij Coenen; het prikkelt ook tot
onderzoek: met welke middelen is de auteur erin geslaagd zulke suggesties te bereiken.
Nu is het met uitzonderlijk dat een roman die na jaren herlezen wordt, bij die herlezing
tegenvalt; het blijkt dan dat bepaalde onderdelen in de herinnering van de lezer
nagenoeg zelfstandig zijn achtergebleven en door zorgvuldige koestering in de vele
jaren van aangename herinnering tot onverantwoorde proporties zijn uitgegroeid.
Ieder die ooit ééns geliefde kinderboeken heeft herlezen, zal die ervaring kennen.
Maar ook voor latere lectuur blijft ze geldig; de ‘naam’ van het boek is te danken
aan vroegere toevallige zwakke plekken van de lezer. En daar die zwakke plekken
inmiddels zijn vergroeid, wordt de herlezing een desillusie. Die teleurstelling bleef
bij mij bij herlezing van Onpersoonlijke herinneringen uit. Ik behoefde niet over te
gaan tot herziening van mijn waardering; wel werd ik er toe gebracht te onderzoeken
waaraan de roman zijn suggestieve kracht in tijdsruimte en in diepte dankt.
Onpersoonlijke herinneringen bestaat uit twee delen, ‘Het huis’, zestien pagina's,
en ‘De bewoners’, het resterende aantal bladzijden. Naar de in-
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houd is die indeling vrij willekeurig: in het eerste deel wordt al veel gezegd over met
name de laatste bewoners en in het tweede deel wordt ook over het huis veel gezegd.
Er is wel naar de vorm een opmerkelijk verschil tussen de twee delen, althans tussen
‘Het huis’ en dat deel van ‘De bewoners’ dat in opzet gelijk is aan het eerste deel.
‘De bewoners’ bestaat ook uit twee, hoewel niet gescheiden delen: een uit historische
gegevens gereconstrueerd deel (in opzet gelijk aan ‘Het huis’) en een zuiver verhalend
gedeelte, dat zonder enige verwijzing naar historische achtergronden en bronnen is
geschreven. Dit laatste deel, het naar de romanvorm meest traditionele deel van het
boek, dankt zijn geloofwaardigheid niet in het minst hieraan, dat het moeiteloos en
zonder afgrenzing uit het ‘historische’ deel voortkomt: het profiteert van het
controleerbaar karakter van het direct voorgaande deel; het maakt, hoewel elke
verwijzing naar bron en achtergrond ontbreekt, eveneens een historische indruk.
Maar dat is, dunkt mij, niet de enige verklaring voor de suggestieve kracht van de
laatste bladzijden van de roman: in het deel ‘Het huis’ zijn alle voorbereidingen ertoe
al getroffen.
Het begin en het einde van de roman naderen elkaar heel dicht: het boek eindigt
drie maanden voor zijn beginpunt. De eerste zin luidt: ‘Toen ik vele jaren geleden
het huis betrad, het heel deftige huis aan de Amsterdamse hoofdgracht, was de laatste
bewoonster eerst drie maanden tevoren overleden’. Het einde van de roman nu is de
dood van de laatste bewoonster. ‘De laatste tragedie van het Huis was ten einde’, is
de slotzin. Drie maanden heeft het huis leeg gestaan, bij afwezigheid van de ‘ik’,
kan men zeggen. Bij zijn binnenkomst begint de roman. Nu kan bij eerste lezing de
beginzin van de roman suggereren, dat het boek zal gaan over de verhouding van
een ‘ik’, de ‘hoofdfiguur’, en het huis. Door zijn tweede plaats krijgt ‘ik’ wel erg
sterke nadruk. Een dergelijke te vermoeden opzet is dan wel in strijd met de titel die
men juist gelezen heeft, althans met het eerste woord ervan. Het ‘herinneringen’
wordt gedekt door het ‘vele jaren geleden’. Men behoeft maar even verder te lezen
om zijn eerste vermoeden gelogenstraft te krijgen. Nadat beschreven is, hoe het huis
zich voordoet op het ogenblik dat de ‘ik’ binnenkomt (er wordt niet beschreven hoe
het zich aan die ik voordoet, de beschrijving is meteen algemeen gehouden) en wat
er achter het huidige slonzige beeld zichtbaar wordt, staat er: ‘Maar, als 't ware, boven
op het fundamentele van die sfeer, aan het gebouw eigen, en die eerst langzaam tot
het volle besef kwam, was er de sfeer en zelfs de atmosfeer van de laatste bewoonster
zeer duidelijk en opdringend, zodra men het schemerige onderhuis betrad’. Hier staat
voor
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het eerst het onpersoonlijke ‘men’, dat, afgewisseld met andere onpersoonlijke
woorden of uitdrukkingen, de ‘ik’ nagenoeg zal verdringen; hij komt nog maar enkele
keren in de roman terug, voldoende echter om zijn aanwezigheid bij de lezer bewust
te maken, aanwezigheid op de achtergrond, maar als getuige, historische onderzoeker
en registrator. De vooropstelling van ‘ik’ in de eerste zin van de roman heeft tegen
die achtergrond een zeer eigen functie: er is al bijna direct de suggestie dat het om
een historisch gebeuren gaat. Maar er is nog meer: de invoeging van de ‘ik’ maakt
de afstand tussen lezer en ver gebeuren zo minimaal mogelijk: er is nog een getuige
in leven, wel geen directe ooggetuige, maar toch een voor wie alle sporen van het
gebeuren nog zichtbaar waren. Nu had de geloofwaardigheid van de getuige
aanzienlijk aan kracht verloren, was het perspectief aangehouden van waaruit de
eerste zin is geschreven: die is geschreven vanuit het ‘nu’, dat ‘vele jaren’ ver ligt
van het ogenblik dat het huis wordt betreden. Door het terstond op de achtergrond
raken van de ‘ik’ wordt de relatie met het ‘nu’ verbroken en daardoor verdwijnt ook
het althans in de eerste zin gesuggereerde ‘memoire-karakter’ van het geschrevene.
Het nieuwe relatiepunt staat in het laatste deel van de beginzin: ‘was de laatste
bewoonster eerst drie maanden tevoren overleden’. Er wordt geschreven ‘drie
maanden na toen’, over toen en vandaaruit over drie maanden en meer vóór toen, en
dat, door het verdwijnen van de ‘ik’ en de veralgemening van de beschreven
ervaringen, zonder een relatie met ‘later’. De tijd waarin de beschrijvingen zijn
gedaan zou ik daarom willen typeren als een ‘afgesloten verleden tijd’. In de eerste
bladzijden wordt het huis beschreven; op de derde bladzijde kan men lezen: ‘De
uitgangsdeur was, vlak tegenover die van het links vertrek met de mutsen, die weer
precies boven de hoofdingang lag.’ Zo schrijft men over een huis dat er niet meer
is, - men suggereert er een verleden mee dat definitief voorbij is. Men roept er het
verleden op overtuigende wijze mee op, uiterst direct, tastbaar, met een soort
‘praeteritum praesens’. De weg naar het heden is afgesloten; er is alleen nog een pad
naar een verder verleden open gelaten; men kan vanuit die afgesloten verleden tijd
nog slechts naar een vanuit die tijd geziene onvoltooid verleden tijd. Zo kan de
geschiedenis verteld worden van iets dat geschiedenis geworden is. En dat gebeurt
ook in ‘Het huis’: het net afgesloten verleden vertelt zijn verleden aan een
onpersoonlijk waarnemer uit het verleden.
Dat verleden levert zich uit, en de waarnemer reconstrueert; uit het voor hem
liggende materiaal schept hij geschiedenis. Zijn gang is een teruggang; met als
uitgangspunt het ogenblik van binnentreden, drie maanden

Merlyn. Jaargang 4

88
na de dood van de vrouw, dringt hij door in het verleden, een nabij en een ver
verleden, een familiegeschiedenis en de geschiedenis van het huis. En het oproepen
van het laatste in een wandeling door het huis, waarin het scherpe oog de duur achter
het ogenblik ziet, geeft aan het eerste deel de in het begin van dit stuk genoemde
tijdsruimte. De waarnemer gaat te werk als een scherpzinnig historicus: kennis en
inzicht doen hem de losse feiten tot een geheel maken. Hij is ook een voorzichtig
historicus: hij stelt niet, hij spreekt vermoedens uit, stelt vragen, de vermoedende
vragen van de historicus. Van uitdrukkingen die een vermoeden aangeven, wemelt
het eerste deel van het boek. Het resultaat van het onderzoek is, dat een brok
familiehistorie als historie - en met alle lacunes van dien - is opgebouwd, vanuit een
concreet uitgangspunt, het moment van binnentreden van de historicus, aan de hand
van zeer concreet materiaal, het huis en de inboedel, maximaal dicht bij het eindpunt
van de geschiedenis beginnend, en niet het minst hierdoor in haar geloofwaardigheid
overtuigend, dat de waarnemingen en daaruit afgeleide vermoedens en zekerheden
niet gebonden zijn aan de concrete persoon van één waarnemer - dat zou aan het
geheel nog een persoonlijke kleur geven, hetgeen aan de geloofwaardigheid afbreuk
kan doen - maar zo in het algemeen zijn gesteld, dat er gesuggereerd wordt, dat iedere
toevallige bezoeker tot dezelfde waarnemingen en conclusies gekomen zou zijn. En
die laatste suggestie brengt weer de idee over, hoe krachtig huis en voorwerpen
moeten gesproken hebben, dus hoe uiterst tastbaar het verleden was.
Na lezing van ‘Het huis’ is men over de familie en met name over de laatste
bewoonster, Mevrouw Le Roy, heel veel te weten gekomen en er is bij de lezer de
overtuiging dat hij hier niet te doen heeft met een gefantaseerd geheel maar met een
voor ieder controleerbare geschiedenis. Dat mist zijn uitwerking op het slot van het
boek niet. In de laatste dertig bladzijden van de roman wordt, op de traditionele wijze
van de vertelling, de tragische huwelijksgeschiedenis van mevrouw en mijnheer Le
Roy beschreven, gevolgd door het trieste eenzame einde van de vrouw, stervend in
de chaos en de sfeer die de binnentredende historicus aan het begin van de roman
drie maanden na de dood van de vrouw nog welhaast compleet aantrof. De
neergangsgeschiedenis lezend is men op bekend terrein; wat in het eerste deel van
het boek gereconstrueerd was uit feiten en vermoedensgewijs als een historische
werkelijkheid was opgebouwd, wordt nu volledig verteld: het vermoeden van het
begin wordt zekerheid; blinde plekken die de historicus moest erkennen, worden
weggewerkt. Juist doordat men de geschiedenis in grote delen voor de tweede keer
hoort, gaat de
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werkelijkheidssuggestie die van het eerste deel uitging over op die laatste dertig
bladzijden; ook die leest men als een werkelijk gebeurde geschiedenis, terwijl er toch
dingen in verteld worden - over het innerlijk leven van mevrouw Le Roy bijvoorbeeld
- die zich aan de waarneming van de historicus onttrekken.
Men hoort de geschiedenis van mevrouw en mijnheer Le Roy in grote delen voor
de tweede keer, maar in andere volgorde. In ‘Het huis’ wordt teruggewerkt: vanuit
een bepaald punt in het verleden naar een verder verleden; in ‘De bewoners’ wordt,
vanaf het diepste punt in ‘Het huis’ bereikt, vooruitgewerkt naar het bepaalde punt
vanwaaruit de speurtocht in het eerste deel begon. Men zou kunnen zeggen dat
Onpersoonlijke herinneringen de vorm heeft van een ‘V’; men gaat van hoog naar
laag en dan weer terug omhoog; het laagste punt is het vinden van de dagboeken van
de heer Diefenbach, de vader van de latere mevrouw Le Roy. De geschiedenis zal
nu verder vanuit geschreven bronnen gereconstrueerd gaan worden; in het eerste
deel van ‘Het huis’ is de onderzoeker meer een archeoloog. In opzet dan verloopt
het eerste deel van ‘De bewoners’ op gelijke wijze als ‘Het huis’; er wordt opnieuw
een geschiedenis gereconstrueerd; de waarnemer is in dit geval de lezer van het
dagboek. En ook hier zijn de plaatsen waar vermoedens worden uitgesproken, talrijk.
Er is evenwel, vergeleken met het grootste deel van ‘Het huis’ één belangrijk verschil:
de tijdsvorm waarin ‘De bewoners’ is geschreven, verschil, dat het gevolg is van een
verschuiving van het perspectief van waaruit geschreven wordt. De verschuiving
heeft al plaats tegen het einde van ‘Het huis’. Ik citeer hier een passage uit de
slotpagina's van het huis. De wijze van schrijven is kenmerkend voor die van alle
voorgaande bladzijden. Het dagboek is uit een verborgen plaats in het huis
tevoorschijn gekomen: ‘Wat hier geschreven stond bleken reisherinneringen te zijn,
notities van dag tot dag, bijgehouden over vele jaren, over vele reizen. En de man,
die dit deed, was de vader van mevrouw Le Roy, geboren Diefenbach. Wij wisten
dat hij in 1857 het huis had gekocht, maar er zelf niet lang in gewoond.’ En even
verder staat: ‘Deze heer Diefenbach moest een stijve man geweest zijn.’ De hele
eerst geciteerde passage is geschreven in wat ik noemde de ‘afgesloten verleden tijd’;
en ook de uit het onderzoek resulterende, vermoedensgewijs uitgesproken
reconstructie, staat in die tijd: ‘Deze heer Diefenbach moest’; er is geen relatiepunt
met ‘nu’; we hebben te doen met het verslag van een voltooid onderzoek uit het
verleden. Het gevolg van het consequent volhouden van dat tijdsgebruik is de indruk
dat onderzoeker en onderzochte stof heel dicht bijeen staan in de tijd gemeten, het-
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geen het verleden veel dichter bij en tastbaarder maakt dan wanneer de reconstructie
vanuit het ‘nu’ plaats had gehad.
In de laatste bladzijde van ‘Het huis’ verandert de tijdsvorm echter plotseling: ‘Zo
vertrok hij (Diefenbach) dan altijd weer met dezelfde verwachting die blijkbaar door
geen ervaring, geen herhaling kon worden gehinderd. Of zij de eerste keer heviger
was dan de andere, is uit de aantekeningen verder niet op te maken. Om dit op te
merken, had zijn zelfinzicht groter en zijn schrijfkracht minder primitief moeten zijn.
Maar wel constateert men aan de haast vrome ijver waarmee hij altijd weer de gelijke
omstandigheden en feiten noteert, hoe hij dit reizen als een gewichtige zaak
beschouwde, waaraan men zijn volle aandacht behoorde te geven, opdat er niets van
verloren zou gaan.’ In de gecursiveerde woorden is de verschuiving ineens een feit:
tijd van onderzoek en tijd van schrijven vallen samen; de reconstructie heeft onder
het oog van de lezer plaats. Die lezer wordt zelfs in het onderzoek betrokken. ‘Men
moge zelf oordelen. Hier zijn enige citaten ter illustratie van het boven gezegde.’ En
hierna begint het tweede deel van de roman, ‘De bewoners’, en wanneer daarin van
‘wij’ gesproken wordt is dat een ander wij dan uit ‘Het huis’. In het laatste geval,
zoals in het geciteerde ‘wij wisten’ kan het omschreven worden als ‘de gezamenlijke
geschiedvorsers’, wier kennis algemeen bezit wordt geacht. In die betekenis komt
het ook een enkele keer in ‘De bewoners’ voor, op die punten waar het om kennis
en niet om inzicht gaat. In inzicht in het dagboek en in de conclusies daaruit gaan de
hier weer verborgen opduikende ‘ik’ en de lezer samen in ‘wij’: ‘wij moeten dus,
om het leven van deze man voor ons te reconstrueren, op de onbeholpenheid zijner
woorden niet te zeer achten’.
Wat is het effect van de andere tijdsvorm? De onderzoeker legt het materiaal van
het dagboek voor ons, hetgeen het verleden, het leven van de heer Diefenbach, zijn
vrouw en zijn dochter, zeer dicht bij brengt; het verleden is voor ons even tastbaar
in het dagboek als het eens in het huis was was voor de onderzoeker. Samen met de
onderzoeker worden uit het dagboek reconstructies gemaakt, conclusies getrokken.
Helemaal vrij is die lezer natuurlijk niet; de onderzoeker heeft een keuze uit de
dagboekbladen gemaakt; hij citeert dat wat hem het meest rechtlijnig naar zijn
eindpunt voert: de geschiedenis van de latere mevrouw Le Roy. Zijn reconstructies
die hij (in schijn) samen met de lezer maakt zijn op hetzelfde doel gericht. Het
ophouden van die schijn van samenwerking met de lezer is de kracht van de schrijver:
de laatste dertig bladzijden van het boek, het ‘echte’ verhaal van de schrijver die hier
de onderzoeker achter zich heeft gelaten,
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volgen als vanzelfsprekend voort uit het gezamenlijk onderzoek: de lezer krijgt
bevestigd, uitgewerkt wat hij zelf mèt de onderzoeker al enigszins vermoed had. De
laatste dertig bladzijden delen dus in de werkelijkheids-ervaring die de voorgaande
pagina's geven. En hun werkelijkheidsgehalte wordt nog versterkt doordat die laatste
bladzijden een meer gedetailleerde herhaling en uitwerking geven van wat in ‘Het
huis’ al uit het onderzoek tevoorschijn was gekomen als een overtuigend historische
werkelijkheid. Zelden is een verhaal door geschiedverhalen zo grondig voorbereid.
Met opzet gebruik ik de uitdrukking ‘geschiedverhalen’: met de methoden van de
historicus wordt in schijn geschiedenis, maar in werkelijkheid een verhaal geschreven:
vanaf de eerste bladzijden is het aangetroffen historisch materiaal, het huis en zijn
inboedel, gericht gebruikt en hetzelfde gebeurt met het dagboek. Dat wordt alleen
al hierdoor bewezen dat het einde van het boek, de laatste dertig bladzijden, het
zuiver verhalende gedeelte, helemaal met de feiten klopt en door alle voorgaande
feiten geleidelijk is voorbereid. In het grootste deel van Onpersoonlijke herinneringen
heeft Coenen een historische roman geschreven in schijn van historie te plegen; hij
heeft historisch materiaal gebruikt, maar het zoveel mogelijk in zijn eigen waarde
gelaten: de roman ontstaat onder onze ogen, direct in het eerste deel van ‘De
bewoners’, indirect - tussenpersoon is de waarnemer, noodzakelijke waarnemer,
want de sporen van het voor hem nog nabije verleden zijn verdwenen - in ‘Het huis’.
Het volhouden van schijn maakt het geschiedverhaal zo overtuigend en maakt van
het verhaal aan het slot zo'n overtuigend stuk geschiedenis.
Onpersoonlijke herinneringen in zijn geheel bewijst afdoende hoezeer hier de
historische feiten gebruikt zijn, geplaatst zijn in een visie die uit de conceptie van de
roman blijkt. Men ontkomt niet aan de indruk dat de geschiedenis van deze familie,
in die tijd, in dat huis, onder die stand zo moest eindigen. Het slotverhaal van het
boek is de bevestiging van de voorgaande historische gedeelten: aanzetten tot de
tragiek van Mevrouw Le Roy worden door de onderzoeker uit het dagboek
gereconstrueerd; in het enig kind eindigt het geslacht dat in de vader al aan het
verdorren is; de jonge Le Roy is het natuurnoodzakelijke degeneratieproduct van
een geslacht waarvan de vader de laatste bloeitijd vertegenwoordigt. Vader Diefenbach
en zijn dochter en de jonge Le Roy betekenen het einde van een patriciërsgeslacht,
dat de rijkdom heeft behouden maar de vitaliteit die eens tot die rijkdom leidde al
lang heeft verloren. Twee eindproducten huwen elkaar en de laatste tragedie uitlopend
in uitsterven is er. Ik zei ook, dat deze tragedie zich in dàt huis moest afspelen. Niet
zonder reden wordt

Merlyn. Jaargang 4

92
in het eerste deel van de roman het huis in zijn nog altijd en ondanks alles zichtbare
glorie opgeroepen. Daarmee zijn tegelijk een andere tijd en andere mensen
opgeroepen, bij welke laatste vergeleken de laatste bewoners schimmen zijn geweest:
de kracht van de steen bleek sterker dan die van het geslacht; de Le Roy's woonden
in een huis dat hun krachten letterlijk te boven ging; dat moest op een tragedie
uitlopen, waarbij dan het huis overwinnaar is gebleken. Kan men de visie van waaruit
over het leven van de Le Roy's geschreven is, een naturalistische noemen, dan is
daarmee toch nog niet alles gezegd. Want ondanks het duidelijk als een persoonlijke
tragedie overeenkomend leven van de Le Roy's, is hun geschiedenis en ook die van
de heer Diefenbach representatief. Het is niet zonder reden dat de onderzoeker,
wanneer hij uit het nagelaten dagboek de figuur van de heer Diefenbach reconstrueert,
voortdurend de sprong maakt van het bijzondere naar het algemene: in hem stelt hij
de hele gegoede burgerij van zijn tijd tegenwoordig: Diefenbachs wijze van leven
was geen uitzonderlijke, in zijn geschiedenis is de geschiedenis van een tijdperk
geschreven en daarin de ondergang van de patriciërsgeslachten, van wier grootheid
van weleer het huis getuigt, wier neergang het huis bewijst bij het binnentreden van
de ‘ik’ en wier einde wel hierdoor gesymboliseerd wordt, dat het huis een museum
wordt. Tegen die achtergrond zegt de slotzin van de roman meer dan er wellicht op
het eerste oog staat: ‘De laatste tragedie van het Huis was ten einde.’ Dat slaat op de
Le Roy's, verwijst naar de vele geslachten met hun tragedies die het huis bewoond
hebben. Maar een nieuwe tragedie en als voorwaarde daarvoor nieuw leven behoren
tot de onmogelijkheden. Het huis zal nooit meer bewoond worden doordat, zoals de
roman in zijn geheel suggereert, een tijdperk, dat van de patriciërs, definitief
geschiedenis is geworden. Ziet men Onpersoonlijke herinneringen in dat perspectief,
dan heeft Coenen met dit boek een werkelijk historische roman geschreven: niet de
toevallige geschiedenis van enkele mensen uit het verleden, maar in die enkelen de
geschiedenis van een hele tijd, gebruik makend van resten en documenten uit die
tijd, die buigend naar zijn persoonlijke visie op een historische ontwikkeling, welke
visie het scherpst zichtbaar wordt in het verhalende slot van het boek.
De titel Onpersoonlijke herinneringen laat zich op enkele lagen interpreteren. Een
groot deel van het boek wordt in beslag genomen door citaten uit en commentaar op
de nagelaten reisdagboeken van de Heer Diefenbach. Die dagboeken zijn in een zeer
onpersoonlijke, kleurloze stijl geschreven, zo onpersoonlijk, dat er zich de gedaante
van een onpersoonlijk levend man uit laat reconstrueren. Ziet men Diefenbach daarbij
ook als
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representant van een tijd, dan wordt in zijn onpersoonlijke gestalte een geheel tijdperk
als onpersoonlijk gekarakteriseerd. Er is evenwel nog een andere interpretatie
mogelijk, niet vanuit de inhoud van het boek, maar vanuit de opzet. Ik heb er op
gewezen, dat de ‘ik’ als waarnemer al bijna dadelijk op de achtergrond raakt; de
waarnemingen worden niet-persoon gebonden weergegeven, waarbij gebruik gemaakt
wordt van onpersoonlijke woorden en uitdrukkingen in allerlei varianten. In zoverre
zijn de herinneringen die huis en voorwerpen wekken, onpersoonlijk. Men kan nog
verder gaan en stellen, dat in het eerste deel huis, sfeer van dat huis en inboedel hun
herinneringen uitspreken, direct verstaanbaar voor de enigszins gevoelige waarnemer:
het verleden dringt zich zelf op en vertelt ook zijn eigen verleden. Voor de
dagboekbladen geldt hetzelfde. Ook in die zin kunnen de herinneringen onpersoonlijk
genoemd worden. Men kan nóg verder gaan en het volgende stellen: de gangmaker
van de hele geschiedenis is de ‘ik’, die ‘nu’, en dat is vele jaren geleden, dat huis
binnenkwam. Zijn herinnering moet hierdoor gewekt zijn, dat hij ‘nu’ weer met de
eens gevonden dagboekbladen voor zich zit; het eerste deel van ‘De bewoners’ is
geschreven vanuit hetzelfde perspectief als de eerste zin van ‘Het huis’. De tijd en
de gebeurtenissen waarover hij schrijft, zijn vanuit het ‘nu’ lang geleden; wat hij
ervan weet, berust niet op persoonlijke herinnering, is ook niet gevolg van persoonlijke
betrokkenheid bij het gebeuren, zijn herinneringen zijn die van de historicus, die
begint als een tijd voorbij is, in dit geval net voorbij was. Hij was, ten dele, nog
tijdgenoot, maar geen deelgenoot. Dat maakt hem herinneren mogelijk, maar de
reconstructie van de er niet bij betrokken historicus ook noodzakelijk.
Precieze dateringen worden in de roman maar een enkele keer gegeven. De andere
jaartallen moet men uit verwijzingen zelf reconstrueren. Er doen zich dan enkele
verrassende feitjes voor. De laatste passage van het boek vermeldt dat mevrouw Le
Roy stierf in een gure januarinacht. Het jaartal blijft onvermeld en laat zich uit de
gegevens van haar laatste levensjaren ook niet vastleggen. Drie maanden na haar
dood, in april dus, komt de ‘ik’ het huis binnen. Bij zijn rondgang door het huis wordt
er over een bepaald vertrek genoteerd: ‘Hier had de Heer-des-Huizes gewoond, die
ruim zeven jaar geleden gestorven was.’ De passage over diens dood wordt in ‘De
bewoners’ als volgt ingeleid: ‘Het voorjaar '88 bracht het slot’. Men kan moeilijk
anders dan de sterfdatum van de vrouw plaatsen in januari 1896; neemt men januari
1895 aan, dan zou de ‘ik’ in april 1895 het huis zijn binnen gekomen, hetgeen het
dan onmogelijk maakt over de dood van Le Roy te spreken als over ‘ruim zeven jaar
geleden’. Dat is te
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ruim. Komt de ‘ik’ in april 1896 binnen, dan is ‘ruim zeven jaar geleden’ weer te
krap, tenzij men ‘ruim zeven’ als ‘bijna acht’ mag omschrijven! Maar dat is een
vliegenvanger ophangen in een bewonderenswaardig ruim gebouwde kamer. En deze
laatste uitdrukking gebruik ik niet zonder zin. Wie Coenens vroegere romans en
novellen kent, kan alleen maar verbaasd staan over de ontwikkeling die de auteur
als romancier heeft doorgemaakt. Voor zijn vroegere prozawerk, bijvoorbeeld
Zondagsrust en Bezwaarlijke liefde heb ik niet zoveel bewondering; er is slechts een
kijk in aanwezig, er spreekt geen visie uit en het proza ervan doet met zijn vele
samenstellingen, beogend een indruk in één woord te vangen, in die opdeling van
het geheel in kleine waarnemingen, in zijn fonetisch weergegeven dialogen, wel erg
benauwend en gedateerd aan. Het proza van Onpersoonlijke herinneringen kan men
klassiek noemen: het heeft de rust en het evenwicht dat ontstaat als uitgesproken
stijlrichtingen hun werking hebben verloren; de roman is bovendien vanuit een visie
geschreven die zich nergens, zoals dat met zijn ‘kijk’ in Zondagsrust wel het geval
is, opdringt, - ze ontvouwt zich geleidelijk uit het romanverhaal. Er is in
Onpersoonlijke herinneringen één passage waaruit de naturalist net iets te veel als
theoreticus opduikt en waarin de geschiedenis even een constructie dreigt te worden,
zij het dan nog van vermoedens. De executeur, die bij binnenkomst van de ‘ik’ nog
aan het werk is, is een alcoholicus. En dat leidt tot de volgende overpeinzing: ‘Intussen
scheen het een zonderling fatum, dat binnen zo korte termijn in dit huis de ene
drankzuchtige de andere moest opvolgen, en onwillekeurig bedacht men, hoevele
dronkaards misschien de lange reeks vroegere bewoners had opgeleverd, die in deze
zelfde vertrekken met dwalende gedachten en benauwde harten tegen het noodlot
hadden geworsteld.’ Dat is net iets te veel in een boek dat zo bewonderenswaardig
constant net voldoende zegt.
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Zes hoofden rollen in Tengnagels Onbekende Voerman van 't
Schou-burgh
J.J. Oversteegen
In 1652 verscheen, waarschijnlijk tegelijk in Den Haag en Amsterdam, een zonderling
boekje, De geest van Mattheus Gansneb Tengnagel in d'andere werelt by de
verstorvene Poëten. Voor de literatuurhistorici is dit lange gedicht een feestmaal
omdat er van alles en nog wat in verteld wordt over de beruchte pamflet-dichter
Tengnagel en over zijn dichtende en toneelschrijvende tijdgenoten. Na een reeks
inleidende strofen (het gedicht is in octaven verdeeld) over Mattheus Tengnagel zelf,
wordt het een en ander, zelden iets vriendelijks, gezegd over het werk van anderen
en over de dessous ervan. De opzet is: de klagende en benarde geest van Tengnagel
dwaalt in het hiernamaals, en komt daar een hele optocht van ‘poëten’ tegen die hem
aan het einde van het gedicht uitnodigen om, der geesten traditie getrouw, zijn plaats
in hun midden te verdienen met het voordragen van een eigen werkstuk. Tengnagel,
zijn geest dan, gaat daar graag op in, en zo hebben wij dat zonderlinge product
gekregen dat getiteld is D'onbekende voerman van 't Schou-burgh. Het is dit gedicht,
346 regels lang, dat ik analyseren wil, ten eerste omdat het voor de
litteratuurgeschiedenis van minstens zo groot belang is als wat er aan voorafgaat,
ten tweede omdat de interpretaties ervan die de litteratuurhistorici tot nu toe gegeven
hebben, mij onbevredigend voorkomen, en omdat ik meen dat dit een gevolg is van
een methodisch onjuiste aanpak.
Over Tengnagel zelf is niet veel bekend; zo weinig dat tot voor kort een aantal
paskwillen waaraan hij volstrekt onschuldig was, aan hem toegeschreven werden
omdat zij in de zeventiende eeuw in zijn ‘verzamelde werken’ opgenomen waren.
Van deze apocriefe Tengnagel-gedichten is pas in 1933 door Mr. Izak Prins (in het
jaarboek van Amstelodamum) vastgesteld door wie zij wèl geschreven waren. Onze
litteratuurhistorici hebben zich daar overigens nog steeds niets van aangetrokken:
wanneer Tengnagel door hen vermeld wordt, is het steeds als auteur van de hele
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waslijst. Mr. Prins meent dat ook de vraag of Tengnagel de Voerman geschreven
heeft, negatief beantwoord moet worden, maar dat ben ik op grond van argumenten
die mij hier te ver van mijn eigenlijke doel af zouden voeren niet met hem eens.1 Van
de drie mogelijke auteurs: Jan Vos (en enkele vrienden), Schipper Jan, en Tengnagel,
is de laatste de waarschijnlijkste. Mr. Prins ziet de toneelspeler Adam van Germez
als de schuldige, maar dat berust m.i. op een verkeerde interpretatie van de
processtukken die hij zelf citeert.
Wat wij zeker weten, en wel uit het doopboek van de Oude Kerk, is dat Tengnagel
geboren werd in januari 1613; hij werd gedoopt op de 10de. Zijn vader was de schilder
Jan Tengnagel, vriend van onder meer Breero's leermeester Badens (die doopgetuige
was). Dat wil dus zeggen dat Tengnagel opgroeide in een milieu van kunstenaars;
ook zijn moeder, een Pinas, kwam uit een schildersfamilie. Wie gelooft dat zijn latere
levensloop, voor zover wij die kennen nogal rumoerig, met zijn afkomst samenhangt,
onderschat vader Tengnagels sociale positie: in latere jaren was hij substituut-schout
van Amsterdam, terwijl tot zijn familiebetrekkingen de geslachten Bicker en Boelens
behoren, - relaties die er zijn mogen in het zeventiende eeuwse Amsterdam en
daarbuiten.
Er zijn nog een paar data uit het leven van Tengnagel bekend. In 1635 is zijn vader
gestorven; in de loop van dit jaar wordt tenminste een andere substituut-schout
benoemd. Misschien dat hiermee samenhangt dat Mattheus, die in 1633 in Leiden
ingeschreven was als student in de rechten, zijn studie gestaakt heeft; zijn naam komt
niet meer voor in het Album Studiosorum, na die ene keer. Wat hij daarna is gaan
doen is onbekend. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hij in Harderwijk is gaan studeren,
waar hij ongetwijfeld familie had wonen. De Harderwijkse school was nog wel geen
hogeschool, maar bood toch al bepaalde studiemogelijkheden. Uit Tengnagels bekende
bedicht (bekend, maar na de 17de eeuw nooit opnieuw uitgegeven, evenmin als zijn
andere werken), Amsterdamsche Lindebladen, verschenen in 1641 maar gedateerd
1640, blijkt dat ‘studeren’ niet het juiste woord is. Volgens zijn eigen mededelingen
heeft hij zijn tijd vrijwel geheel met jagen doorgebracht; vandaar de
insiders-mededelingen over de techniek van de jacht in verschillende van zijn werken.
In 1638 is Tengnagel waarschijnlijk weer in Amsterdam. In dat jaar wordt namelijk
voor het eerst één van zijn gedichten opgenomen in een lied-

1

Het komt uitgebreid ter sprake in de volledige uitgave van Tengnagels werk (waarin ook de
apocriefe teksten opgenomen zijn), die in de loop van dit jaar verschijnen zal, in de reeks
Nederlandse Klassieken bij Polak & Van Gennep, A'dam.
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boekje, het fameuze Amsteldamsche Minne-beeckie. In 1639 verschijnt het anonieme
gedicht Amsterdamsche Mane-schyn, nog in hetzelfde jaar gevolgd door
Amsterdamsche Sonne-schyn; kort hierna weer komt de Grove-roffel ofte Quartier
des Amsterdamsche Mane-schyn uit, en omstreeks 1 december 1640 tenslotte St.
Nicolaes milde gaven aen d'Amstelse Ionckheyt ofte het laetste Quartier der
Amsterdamsche Mane-schyn. Het zijn deze vier berijmde paskwillen vooral die
Tengnagel tot vandaag de dag de naam van ‘Bordeel-Poëet’, ‘Roffiaen’ etc. hebben
bezorgd. Arme kerel. Alleen de eerste twee, minst erge, boekjes zijn van hem zelf;
de andere, die waarachtig niet alleen in de titel erop aan lijken te sluiten, werden
geschreven door andere leden van het Amsterdamse poëtasters- en kroeglopers-gild
Jan Soet en twee lieden waar verder niets van bekend is, Pieter van den Broeck en
Jacob Valck.
Zijn naam in de litteratuurgeschiedenis zal niet Tengnagels grootste zorg geweest
zijn, toen Soets Grove-Roffel en later de St. Nicolaes van de andere twee heren
verschenen. Door deze, de Amsterdamse magistraat ongetwijfeld hoogst onwelkome,
roddel over de beste families viel onverwacht het volle licht op Tengnagels eigen
producten die het waakzaam oog van de politie onopgemerkt, of althans zonder
moeilijkheden, gepasseerd waren. Het gevolg van deze politiële aandacht lijkt ons
een beetje komisch, maar Tengnagel dacht daar anders over. Als de schout
onmiddellijk na het verschijnen van St. Nicolaes ingrijpt, worden niet alleen allen
die met dat, gevaarlijke, paskwil te maken hebben gepakt en verhoord, maar ook
Soet en Tengnagel. Door juridische handigheidjes glippen Van den Broeck en Valck,
de eigenlijke schuldigen, door de mazen van het net, hun uitgever moet een boete
betalen, Jan Soet krijgt alleen een schrobbering, maar aan Tengnagel wordt een boete
en bovendien huisarrest opgelegd. Hij is er een paar jaar later nog bitter beledigd
over.
In 1641 komen de al genoemde Lindebladen uit, waarin Tengnagel zich probeert
schoon te wassen - te laat - en bedekte toespelingen lanceert op de kunstbroeders die
hem deze streek geleverd hadden. Daarna verschijnen nog enkele toneelstukken, en
dan is het afgelopen, op een enkel gedicht na. In december 1651 schrijft hij nog een
lofdicht op Heiblocq, in diens Liber amicorum, maar in 1652 is hij overleden; dat
blijkt uit de Geest en uit enkele minder vriendelijke verzen die dat jaar over hem
verschijnen. Wat hij tussen 1643 en 1652 heeft gedaan, weten wij niet. Ik neem aan
dat hij als paardekoopman voor het leger is opgetreden.
De schrijver van De geest heeft Tengnagel goed gekend, dat blijkt uit alles. Hij
heeft blijkbaar over het manuscript beschikt van D'onbekende voerman,
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dat hoogstwaarschijnlijk het scheldgedicht tegen de schouwburghoofden is, dat tijdens
de verhoren van 1640 als ‘enkele jaren tevoren geschreven’ tersprake was gekomen.
De politie had er bijzonder veel belangstelling voor; de nieuwe schouwburg was
immers een kwetsbaar instituut, organisatorisch en zakelijk verbonden met
stadsinstellingen als het Oudemannehuis en het Weeshuis, en met een kwaad oog
aangekeken door de predikanten. Een aanval op de regenten ervan zou voor de
magistraat heel gevaarlijk zijn. Uit de inhoud van de Voerman, zoals wij die kennen,
blijkt duidelijk dat alle schouwburghoofden van 1638 er in geattakeerd worden,
vandaar dat ik dit gedicht identificeer met het in de processtukken genoemde.
De Voerman is het enige werkstuk van Tengnagel (en zijn bentgenoten) dat ooit
afzonderlijk bestudeerd is. Unger, die een studie aan Tengnagel gewijd heeft (1883,
in het tijdschrift Oud-Holland) drukt wel de tekst af, de enige uitgave van een
Tengnagel-gedicht na de 17de eeuw, maar het weinige dat hij over het gedicht zelf
en over de daarin aangevallen personen te berde brengt, is grotendeels onhoudbaar
evenals zijn beweringen over de rest van het werk van Tengnagel (hij noemt bv. nog
geen andere auteurs, en zit dus vanaf het begin op de verkeerde stoel).
Daar kan Unger niet veel aan doen; in ieder geval heeft hij de bestudering van
deze paskwillen mogelijk gemaakt, en dat is al heel wat. Meer dan over de
onvermijdelijke vergissingen van iemand die nieuw terrein betreedt, moet men zich
verwonderen over de vanzelfsprekendheid waarmee de litteratuurhistorici diens
conclusies en hypothesen klakkeloos aanvaard hebben. Zoals bijna altijd komen de
ouderen, Te Winkel vooral, er nog verreweg het beste van af, als men gaat vergelijken
wat er zoal over Tengnagel geschreven is in de grote litteratuurgeschiedenissen. Dat
niemand zich uitgedaagd voelde door Ungers publikatie om het allerwege geciteerde
en vanwege zijn historische belang geroemde oeuvre van de 17de eeuwse ‘roffiaan’
eens wat grondiger te gaan exploreren, is onbegrijpelijk. De eerste reactie komt meer
dan dertig jaar later van de kant van de toneelkenner J.A. Worp, die in het Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 34ste deel (1915-1916) de Voerman regel
voor regel heeft bekeken. Eigenlijk is ‘regel voor regel’ niet helemaal waar, want
een aantal ‘onkiesche’ regels heeft hij maar niet behandeld, maar daarvoor was hij
nu eenmaal een 19de eeuwer, al schreef hij deze studie in de 20ste.
Met Worps conclusies ben ik het maar gedeeltelijk eens; op de belangrijkste punten
mist hij de boot. Dat zou op zich zelf echter geen reden

Merlyn. Jaargang 4

99
voor een stuk in Merlyn zijn, als de verkeerde gevolgtrekkingen waar Worp toe komt
niet te wijten waren aan een methodisch verkeerde benadering. Om dat te bewijzen
en om aan te tonen dat een grotere aandacht voor de vormgeving hem structurele
gegevens opgeleverd zou hebben, waarmee hij weer tot een andere interpretatie van
de inhoud gekomen zou zijn, moet ik zijn resultaten samenvattend navertellen.
Voordat ik daar aan kan beginnen staat mij echter nog iets anders te doen, namelijk
een verklaring van de duisterheden in de tekst voorzover die niet met de interpretatie
van de inhoud maar met de betekenis van de woorden en zinnen zelf samenhangen.
Bij de analyse van teksten uit het verleden, zoals wij die in de laatste jaargang een
paar maal willen uitvoeren, zal, na een algemene historische localisering, dit
‘filologische commentaar’ doorgaans noodzakelijk zijn.
(Het gedicht is los bijgevoegd. Ik heb afgezien van annotatie onder aan de pagina
omdat dit technische complicaties op zou leveren en omdat de lezer het hele geval
toch grondig zal moeten lezen voordat hij het verdere betoog volgen kan.)

II Filologische annotatie
Regel 5

Onse wagen: de nieuwe Schouwburg (de
‘voerman’ is aan het woord!) die, zoals
bekend, op 3 januari 1638 geopend werd
met Vondels Gijsbrecht

6

rat: wiel(en); rollen: rolpalen

7

mijn Ezels: de schouwburghoofden

14

glaesen-oogen: ws. bril

16

muyt: kooi (bij de hele regel: vinken
werden blind gemaakt)

18

krebben: kribbe, voerbak

19

wassen: groeien

34

voeren (met een hout): slaan

39

bediet (dat): uitleg (van wat)

41

Kameristen: leden van de (oude) Kamer,
In Liefde Bloeyende

43

Schulp: schelp

46

de kap vullen: iets op de mouw spelden

47

hert: moed

65

bouwen: 1) bouwen 2) tekeer gaan. Beide
mogelijkheden zijn hier aanwezig. In het
eerste geval slaat hakken en houwen op
de bouwwerkzaamheden, in het tweede
(dus als regel 65 betekent: daarna ging
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het er op los) slaat het op de klappen met
de zweep waarmee de ‘paarden’
aangespoord worden.
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79

hy is van Camper-hout: hij is gebouwd
door Van Campen. Wij zijn geneigd
hierbij aan Jacob van Campen te denken,
omdat de ordonnantie van het gebouw
van hem is, maar Tengnagel denkt
mogelijk aan de raadsheer Nicolaas van
Campen, die het opzicht over de bouw
had, en vaak als de Bouwmeester
genoemd werd.

84

Die staen opwaerts in de gront, namelijk:
als heipalen

92

bekayt: bedorven

114

de oogen decken: het oog bedriegen

126

nu, tegenstelling tot Dan in volgende
regel, dus: nu eens, dan weer

140

Dat myn blaes weer roocken moet: dat ik
er mijn geld bij inschiet

150

niet: niets; bancken: goed eten en drinken

151

waer je 't vroe: als jullie inzagen

154

pullen: drinken

156

Zach'rias: Zacharias Jansz de Veau, die
acteur was maar tevens knecht van de
hoofden van de schouwburg

157

Cijns: hier ws. betaling

159

lickte: dronk

161

Doe Vrou Mari etc.: ws. zinspeling op
Gijsbrecht. Een andere op zichzelf
mogelijke interpretatie, namelijk een
zinspeling op het bezoek van Maria de
Medicis aan Amsterdam, in 1638, zou
regel 163 vlgg duister maken.

169

en die te hopen: en die te vullen (Het
woord blaes, zie regel 140, kan het best
als ‘spaarkous’ of ‘spaarpot’ vertaald
worden)

172

Mannen-huys: het oudemannehuis, een
van de twee instellingen die profiteerden
van de inkomsten uit de
schouwburg-exploitatie. De andere was
het weeshuis, van daar de volgende regel.
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jou Meesters bonte bende: de zwart-rood
geklede wezen (waarvan de regenten
toezicht op de schouwburg hielden)

184

voen: voeden

185

royen: roeien

186

Dan: Maar; poyen: drinken

191

de swarte Leeu: ws. de herberg Het
Luipaard, waar een vat van 112
okshoofden in stond, dat een aantal gasten
kon bevatten.

196

toogjens: slokken
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200

't soopje: het gedronkene

217

gieter: geslachtsorgaan. Hier wordt
geïnsinueerd dat Van Campen zijn gieter
te veel gebruikt, of, waarschijnlijker nog,
dat hij een geslachtsziekte heeft
opgelopen.

218

kerven: naden

222

zijn Maecker: de ‘maker’ (vader) van de
hier bedoelde persoon, en die vader is
Nicolaes van Campen, zoals uit regel 229
blijkt

223

surgh: zorg

224

zijn opgeboude Burgh: de door hem
gebouwde Schouwburg, of het door hem
verbouwde weeshuis

227

ongescherpt: zonder scherpe werktuigen?

240

de Pap-pot: ws. de kas van het weeshuis

246

Puysjen: poesje (vooral gebruikt voor een
vrouw of meisje in haar rol van sexuele
partner)

255

haer: hun

257

schier of margen (morgen): vroeg of laat,
als het eens te pas komt

258

lootjen: broodloodjes werden ter
beschikking gesteld aan personen of
instellingen die tegen gereduceerd geld
graan mochten kopen, en als bewijs
daarvoor dat loodje kregen; vergen:
vragen

271

het spul (spel): de schouwburg

272

dul: dol, gek

274

haer belgen: zich ergeren

284

gat: mond

302

't Bataviersche vrijen: Rodenburgh's
Bataviersche Vrijagiespel

304

het spel van Messalien: Vondels verloren
gegane Messalina

312

zijn zuster: de maan
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staet van Hof-gesinden: de sterren

324

bruytse: geef ze er van langs (nl. de
‘ezels’)

326

Apellis: de beroemde Griekse schilder
Apelles

329

uyterst: buitenkant

342

molick: pop, ook wel stroman

Ik koester niet de illusie dat ik met deze aantekeningen de tekst doorzichtig heb
gemaakt. Integendeel, ik hoop dat de lezer er nog niets van begrijpt. Dat geeft mij
de kans, dit geval als voorbeeld te gebruiken voor
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de ontoereikendheid van een louter filologisch commentaar. Omdat de duisterheid
in dit geval verder een zaak van onbegrijpelijke toespelingen lijkt, en voor een groot
deel inderdaad is, denkt de lezer misschien dat in andere gevallen de filologische
uitleg wèl afdoende is. Dat is een misverstand. Bij een gedicht dat in zijn woord- en
zinsbetekenis volkomen begrijpelijk gemaakt is door de aantekeningen van de filoloog,
begint net zo goed als bij deze Onbekende Voerman de eigenlijke problematiek van
dat speciale gedicht pas daarna. Eigenlijk, om het paradoxaal te zeggen, is Tengnagels
scheldvers een eenvoudig geval; vandaar dat ik ermee begin. Bij het eerste het beste
sonnet van Hooft zijn de problemen waar wij mee te maken krijgen als wij werkelijk
in het gedicht door willen dringen, oneindig veel groter dan bij het hier besproken
‘pamflet’. Ik hoop dat in een komend nummer van Merlyn metterdaad te bewijzen.

III De interpretatie van Worp
Wat heeft nu Worp met deze warwinkel van steken onder en boven water gedaan?
Hij heeft, dat is zijn deugd, een poging tot verklaring van het hele gedicht
ondernomen, maar is daarbij niet uitgegaan, en dat is zijn ondeugd, van de samenhang
van het geheel. Hij volgt de tekst op de voet, en gaat dus te werk zoals ik bij de
bovenstaande annotatie. Hoogstens kijkt hij soms een paar regels vooruit. Om mijn
betoog in een later stadium niet te gecompliceerd te maken, geef ik mijn kritiek op
Worps notitie tegelijk met de samenvatting ervan.
Eerst stelt Worp, evenals Unger, vast dat een incident van 1638, namelijk de
niet-opvoering van Vondels Messalina, vermeld wordt. Vanuit deze losse notitie die
tot datering moet leiden, probeert hij dan uit te maken who is who in deze kryptische
tekst. Dat doel hebben wij met hem gemeen: alleen vanwege de toespelingen is de
Voerman belangrijk. Om Worps betoog recht te doen, en tevens om de willekeurigheid
van zijn argumenten uit te doen komen, volg ik hem van argument tot argument. Al
op de eerste pagina, in regel 9 vlgg, staat een lijst van zes ‘ezels’, schouwburghoofden.
In nr. 5 (regel 17 vlgg) meent Worp een zekere Hereman Dircksz Coorenkind te
herkennen, blijkbaar op grond van het woord ‘haver’. Coorenkind wordt door
Wybrands in zijn bekende werk Het Amsterdamsche Tooneel genoemd als regent
voor het eerste jaar, 1637-1638, en in zijn lijstje staat Coorenkind als vijfde, net als
bij Tengnagel dus. Op deze identificatie berust eigenlijk Worps hele interpretatie.
Want nu nr. 5 van Wybrands volgens hem klopt met nr. 5 van Tengnagel, wil hij
Tengnagels opsomming zonder meer gelijkstellen met die van Wy-
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brands, tot in de volgorde. Dat lijkt mij op zich zelf al onjuist. Waarom zou er een
vaste volgorde van de namen zijn waaraan zowel de documenten waar Wybrands
zich op baseerde, als Tengnagel zich houden moesten? Ezel nr. 1, die volgens
Tengnagel ‘vrij wat hooveerdigh’ draaft, wordt in de redenering van Worp Willem
Dircksz Hooft, en dat lijkt aardig uit te komen. Nr. 6, die ‘sonder bitjen in sijn beck’
voor spek en bonen meesukkelt, moet Simon Engelbrecht zijn, en, zegt Worp, ook
dat is ongetwijfeld juist, want in polemieken wordt herhaaldelijk gezinspeeld op zijn
‘slagtanden’ e.d. Maar: die polemieken zijn dertig jaar later, en bovendien, hoe kan
‘sonder bitjen’ te lezen zijn als: met uitstekende tanden? Dat is even onwaarschijnlijk
als de stelling dat via het woord ‘haver’ gezinspeeld wordt op de naam Coorenkind.
Haver is geen koren. Ook later in het gedicht wordt haver als voer voor deze ezels
genoemd, heel normaal trouwens. ‘Sonder bit’ lijkt op het eerste gezicht te betekenen:
er los bijlopend. Nummer 2 moet David Ces (of Cens) zijn. Die komt verderop (regel
293 vlgg, ‘David buyr’, buurman David) opnieuw ten tonele. Dat kan volgens Worp
verklaard worden uit het feit dat hij in 1638-1639 eveneens regent was. Waarom hij
de eerste maal ‘gantsch oneerdigh’ genoemd wordt, maar er later veel beter vanaf
komt, zegt Worp er niet bij.
Nummer 3, de beste van allemaal blijkbaar, zal Steven Vennekool moeten zijn
(geen aanwijzing voor identificatie, maar ook geen argument ertegen), en nr. 4
tenslotte is Mr. Jacob Dielefsz Block, die beschreven wordt als ‘met glaesen-oogen’.
Of Block een bril droeg weten wij niet. Worp geeft veel levensfeiten over hem en
de anderen, maar die hebben met de Tengnageltekst niets te maken.
Na deze nogal wankele identificatie - hij steunt op enkele apriori's - gaat Worp
over op de bespreking van de andere genoemden. Het eerste jaar is afgehandeld. De
rest moet gaan over de hoofden van het tweede jaar. Ook die zijn uit Wybrands
bekend, dus hoeven wij alleen weer de lijst van Wybrands in de hand te nemen om
te bepalen om wie het gaat... De parallellie in de volgorde van de namen bij van
Wybrands en Tengnagel die de basis voor het eerste deel van Worps betoog vormde,
wordt echter zonder verklaring losgelaten nu het om het tweede jaar gaat.
Eerst komt Jacob Block weer ter sprake. Zijn avontuur met Jan Harmensz Krul
en diens ‘Musyk-kamer’ wordt opgehaald. Dit is zeker juist (ik kom er op terug in
mijn eigen analyse), maar het fragment blijft in Worps interpretatie zonder functie
binnen het geheel.
Nadat nu in een tweede intermezzo, regel 99 vlgg, een conflict van ‘Ioosje’ (d.i.
Vondel, zoals ook Unger al opmerkte) met Hooft (de eerste ezel
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immers...) opgehaald is, komen de hoofden van het tweede jaar aan de beurt: regel
177 vlgg. In de woorden ‘holle Iaepse basten’ wordt gezinspeeld op Jacob Bas
Cornelisz. In regel 181 is ‘Wijse Floris’ duidelijk Floris Soop. In regel 200 wordt er
op zijn naam nogmaals gezinspeeld, in het woord ‘soopje’. Weliswaar wordt hij ten
onrechte ‘Hopmans zeun’ genoemd, maar zijn vader was in ieder geval schutter, en
zijn broer kapitein bij de landsmilitie. Wat mij betreft: accoord in beide gevallen.
Maar dan komt de passage waarin Nicolaas van Campen toegesproken wordt,
beginnend met regel 221. Dat dit de bedoelde ‘Claes’ is, lijkt mij niet te ontkennen.
Aangezien Van Campen op 6 april 1638 stierf, is het aanroepen van zijn geest heel
aannemelijk. Maar wie is de regent, die het Van Campens schim zo moeilijk maakt
om rust te vinden? Dezelfde in ieder geval als de ‘Schipper sonder Schuyt’ in regel
215. Dat zal niet J.J. Schipper zijn, zegt Worp, nogal overbodig, want niemand zal
het in zijn hoofd halen Schipper Jan er wèl bij te halen. Wat betekent nu Schipper
zonder schuit? Ongetrouwd man, veronderstelt Worp, en hij heeft vast wel gelijk.
Maar als hij zegt: en dat zal Soop moeten zijn waar het nog steeds over gaat, want
die was ongetrouwd, dan vind ik het bewijs toch weer zwak. Soop was in 1631
ongetrouwd, maar Worp heeft niet nagegaan of hij misschien in 1638 een minder
celibatair bestaan leidde. Ik ook niet, want het gaat niet over Soop. Wat zou die met
Claes van Campen te maken hebben, en wat zou bv. het woord ‘Maecker’ in regel
222 inhouden, als Worp gelijk had? Ik verklap het geheim nog niet.
Volgens deze zelfde leeswijze van regel-na-regel ‘identificeert’ Worp nu de andere
hoofden van het tweede jaar, maar omdat hij bij regel 215 ontspoorde, blijft hij verder
naast het pad draven. Dat ‘David buyr’ slaat op David Ces, daarin wil ik hem nog
graag gelijk geven, maar waarom zou Willem van Campen een ‘Haarlems kind’
genoemd worden (regel 254) terwijl Worp zelf vaststelt dat er niets bekend is van
een geboorte in Haarlem van deze pure Amsterdammer? Ook de verklaring van het
noemen van de broodloodjes (-Van Campen werkte misschien (!) als klerk of zoiets
bij de diaconie en had daardoor iets te maken met de loodjes in ruil waarvoor brood
afgehaald kon worden-) heeft alleen nog maar met de eenmaal aanvaarde verklaring
en niets meer met de woorden van het gedicht te maken. Met dit ‘misschien’ kan
alles kloppend gemaakt worden. Willem Dirksz Hooft ‘moet’ het blinde beest zijn,
bijvoorbeeld. Het kan waar zijn, maar waarom? Zo'n sterke affirmatie is pas mogelijk
als de rest op volkomen solide identificatie berust!
Vaster grond krijgt Worp weer onder de voeten als hij degeen die ‘allen

Merlyn. Jaargang 4

105
te boven gaat’ (regel 277) gelijkstelt aan Tobias van Domselaer. De broer van de
bedoelde heeft blijkbaar gevangen gezeten (ws. terecht neemt Worp aan: niet in de
staatsgevangenis Loevestein, maar in een Amsterdams detentiehuis, dat spottend zo
genoemd werd). In Tengnagels Amsterdamsche Mane-schyn wordt gesproken over
‘de volle Maen’ en zijn broer, precies zoals hier in regel 280 en 289. De
omstandigheden zijn zo gelijk dat het om hetzelfde broederpaar moet gaan. Tobias
van Domselaer nu had een broer, Eduard, en in de Amsterdamsche Lindebladen heeft
Tengnagel het over ‘de Domselaeren’. Daarmee is het betoog van Worp rond, meer
dan hij zelf inzag want van het bestaan van Eduard wist hij niets af.
Een aantal van Worps identificaties zijn dus juist, maar dat is eigenlijk toeval! De
fouten die hij maakt vloeien eerder uit zijn methode voort dan de raakschoten die er
zijn. Er is immers nauwelijks één geval waarin de gelijkstelling gebaseerd is op meer
dan een enkele aanwijzing, die even verkeerd of gezocht had kunnen blijken te zijn
als bijvoorbeeld die van de ‘kater’ uit regel 241 in verband met Floris Soop. Ik zal
nu mijn eigen interpretatie tegenover die van Worp stellen. Omdat die echter niet
gebaseerd is op een hals over kop in de tekst vallen en dan doorlezen tot het verhaal
uit is, maar op de samenhang van het geheel, begin ik met een overzicht van de
compositie te geven.

IV De compositie
Er is een typografisch middel, waarmee dit gedicht in stukken verdeeld wordt: de
dubbele spatie aan het begin van een aantal regels. Worp heeft dit blijkbaar niet
opgemerkt (en Unger heeft ze niet aangegeven in zijn uitgave van de tekst, dus die
vond dat inspringen ook irrelevant). Was Worp daarvan uitgegaan, dan zou hij zijn
meest principiële fout vermeden hebben, dan was hij bovendien waarschijnlijk niet
tot zo'n klakkeloze identificatie van de ‘eerste zes’ hoofden gekomen, en dan had hij
de ‘tweede zes’ niet zo in een schema proberen te wringen.
Voordat ik de opbouw van het gedicht kan behandelen, moet ik nog afrekenen
met een vergissing van Worp, die ook al weer voortkomt uit het lineaire lezen, en
die maakt dat hij vrijwel vanaf de eerste regel recht op de kuil afkoerst die hij voor
zichzelf gegraven heeft. Hij neemt aan dat de rij van zes hoofden in het begin slaat
op het eerste jaar van de nieuwe schouwburg, de uitvoerig besproken serie van zes
na regel 177 echter op het tweede jaar. Waarom? Nergens wordt over méér dan zes
hoofden gesproken. Het ligt dus voor de hand dat het beide keren over dezelfde
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personen gaat, en dat wil, gezien de vermelding van het Messalina-schandaal, zeggen
dat alleen de hoofden van 1638-1639 ter sprake komen. Van Soop, Bas, David Ces
en Van Domselaer staat wel vast dat zij bedoeld worden. Wij missen nu nog Willem
Dsz. Hooft en Willem van Campen. Wie blijven er eigenlijk over van Worps rijtje
van zes uit het eerste jaar, als de twijfelgevallen er afgetrokken worden? Gesteld al
dat Hooft de man is die ‘hooveerdigh’ genoemd wordt, dan bewijst dat niets: hij was
ook het tweede jaar regent. Ces: onbewezen, en bovendien óók gedurende beide jaren
hoofd. Vennekool: niet bewezen, een bewijs wordt zelfs niet geprobeerd. Coorenkind
en Engelbrecht: volstrekt onvoldoende geadstrueerd, de ‘bewijsvoering’ berust in
beide gevallen op één zwak gegeven. Block: in de rij van zes niet herkenbaar
genoemd, maar wél expliciet vermeld in verband met de Musyk-kamer.
Op deze gronden ga ik ervan uit dat, zolang het tegendeel niet bewezen wordt, de
uitdrukkelijke vermelding van zes hoofden inhoudt dat alleen regenten van het tweede
jaar onder schot genomen worden. Van die veronderstelling vertrekkende kom ik tot
de volgende indeling (de hoofdletters slaan op de door inspringen aangegeven
afzonderlijke passages; zie tekst op bijvoegsel):
A

Introductie van de situatie

B

Algemene opmerking over de zes ezels

C

Opsomming van de zes ezels met
algemene karakteristiek van ieder van
hen. Geen van die typeringen geeft op
zich zelf argumenten voor een
identificatie.

D

Kan een ezel zo'n wilde chaos
veroorzaken? Inderdaad: iedereen kan
zien dat het zo ís. Het volgende zal dus
een betoog moeten bevatten waarin dit
vastgesteld wordt.

E

De geschiedenis van de Musyk-kamer,
als het ware de voorloper van de
Schouwburg. Alleen in dit verband wordt
Jacob Dielefsz. Block vermeld, samen
met J.H. Krul.

F

Met de Musyk-kamer liep het mis, en die
werd nog wel ‘door paarden getrokken’.
Van de nieuwe Schouwburg met zijn
ezels hoeft men dus helemaal niets te
verwachten. De ezels jagen het geld er
nog harder doorheen, zodat er niets voor
wezen en oudemannen overblijft; naar de
wijze raad van iemand als Vondel willen
zij ook al niet luisteren.
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De ezels worden met zijn allen
rechtstreeks aangesproken. Op het eerste
oog staan er in deze passage toespelingen
op de naam van Jacob
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Bas (regel 177), Willem Hooft (regel 190)
en Floris Soop (regel 181). De laatste
krijgt de scherpste aanmerking, omdat hij
verondersteld wordt beter te weten.
H

Floris Soop krijgt de volle laag.
Halverwege gaat echter de aanval
overstag naar een ander. Als ‘Claes’ eens
zien kon hoe zijn ‘maexsel’ zich
misdraagt!

I

Het ‘Haarlems kind’ is nu aan de beurt,
die ‘Vaer van het broot-huys’ is; hij wordt
‘de best van al’ genoemd, zonder dat er
van ironie sprake lijkt.

J

Aanval op ‘het blinde beest’; zuipt,
zwelgt etc.

K

Tegen ‘de volle Maen’, ook al weer een
holle vraat; zijn broer heeft ‘gezeten’.

L

Tegen ‘David Buyr’, die de stad verlaat
na de Messalina-affaire.

M

De voerman verklaart dat het zo wel
genoeg is.

N

Afscheid van de voerman.

O

Toespraak tot de voerman, die een pop
(stroman) blijkt te zijn.

Uit dit compositie-schema kunnen zonder moeite enkele conclusies getrokken
worden over de algemene opzet van het gedicht, die voor de interpretatie van de
details van belang zijn.
Passage A en B dragen het karakter van een algemene inleiding. Passage A dient
om de lezer globaal in te lichten over de alsof-situatie: de knecht die de staf breekt
over zijn meester. Het woord ‘hooft’ in regel 2 zinspeelt direct al op de
schouwburghoofden (van dit soort details zit het gedicht vol, maar helaas kan ik er
slechts in enkele gevallen op ingaan).
Passage B duidt de alsof-situatie nader aan: de voerman, die blijkens de titel van
het gedicht sprekend ingevoerd wordt, stelt de ‘ezels’ voor zijn wagen
verantwoordelijk voor de treurige gang van zaken. Die ezels worden in passage C
opgesomd; het zijn er zes, en gezien het expliciet aangegeven verband met de
schouwburg houdt dat in dat de voerman de schouwburghoofden op de korrel neemt.
Hoe kan deze tirade beschouwd worden als ‘de knecht die sijn meester leert’? Er
is een kleine mogelijkheid dat deze mededeling iets te maken zou hebben met een
gebrek aan gezag van de hoofden over het personeel van de Schouwburg; later wordt
daar inderdaad bij enkelen op gezinspeeld, maar op deze plaats, aan het begin van
het gedicht, zou dit een observatie zijn die in de lucht hangt, zonder verband met de
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van de verhouding van voerman en hoofden, waarin plaats is voor de eerste als
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‘knecht’ en tegelijk als ‘voerman’ van deze ezels. Die vraag komt neer op: wie is de
voerman?
Worp neemt te vlot aan dat de voerman zo onbekend moet blijven als hij volgens
de titel is. Ik zou liever spreken van anoniem. In de laatste regels wordt hij een
‘molick’ genoemd; in de loop van het gedicht klaagt hij er geregeld over dat door de
spilzucht van de hoofden zijn eigen oude dag verzwaard wordt. De voerman is dus
een oude man, of liever een woordvoerder van alle oude mannen, die van de
inkomsten van de Schouwburg zouden profiteren, als de hoofden zich niet zo
misdroegen. Voor zover de Schouwburg de belangen van het collectief van
oudemannen moet behartigen, zijn de hoofden de dienaren daarvan. Maar iedere
oude man op zich zelf is afhankelijk van de faits et gestes van de hoofden, is hun
knecht. Behalve de belangen van de oudemannen zijn die van de wezen gemoeid
met het gedrag van de schouwburgregenten; vandaar dat in regel 174 ook dezen als
slachtoffers genoemd worden. De voerman is een oude man die optreedt voor Drezen
en Wezen, direct voor de eerstgenoemden, indirect voor de anderen.
Ook passage C heeft nog een algemeen karakter. Nadat de nodige informatie over
de alsof-situatie verstrekt is, wordt de ‘toehoorder’ ingelicht over de dramatis
personae: de ezels worden opgesomd. Dit gebeurt in heel algemene termen. Als nu
later andere ezels bedoeld zouden zijn (of, vreemder nog, een gedeeltelijk ander
zestal, zoals Worp aanneemt), zou dat uitdrukkelijk aangegeven hebben moeten zijn.
Nu dat niet het geval is, moet men aannemen dat bij de latere vermelding van zes
ezels dezelfde bedoeld zijn als in de opsomming van passage C. Ik zie maar één
tegenargument: er zou tegenspraak kunnen zijn tussen het eerste rijtje en de latere
portrettengalerij, die tenslotte de kern van het hele gedicht vormt. Gezien het niets
onthullende van de karakteristieken in passage C, zal een vergelijking van de twee
zestallen uit moeten gaan van een gedetailleerde bespreking van passage G t/m L.
Nog even een opmerking over de rol van passage D, voordat ik met de preciese
identificatie van de zes regenten uit G t/m L begin. Door voor de beeldspraak ‘ezel
voor de wagen’ te opteren, heeft de auteur het zich op één punt moeilijk gemaakt:
een zo onstuimig gedrag lijkt bij ezels die immers van nature lui zijn, onwaarschijnlijk.
Zo doen ze pas als ze slaag krijgen van de voerman, die daardoor zelf verantwoordelijk
zou worden! De uitweg uit dit zelfgecreëerde dilemma is simpel: hoe het kan, doet
er niet toe, het is eenvoudig zo. En dan gaat de ‘voerman’ deze evidentie toelichten.
De schrijver heeft de aandacht van zijn in de knel geraakte beeld-
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spraak afgeleid naar de feiten die ermee aangeduid worden. Op een andere plaats zal
hij rustig weer spreken over de luiheid van de ezels die hij híer niet gebruiken kon...
In de passages E en F wordt daarna een andere algemeen bekende eigenschap van
ezels uitgebuit om de beeldspraak weer wat kracht te geven: hun domheid. Als de
paarden van de wagen van Krul het al niet redden konden, hoe zouden deze ezels
het dan klaar spelen? Over hun onverwacht energieke optreden hoeft daarbij niet
gepraat te worden!
Voordat wij door kunnen gaan met de samenhang van het hele gedicht, moet ik
dus eerst een detailanalyse van de zes ‘portretten’, gegeven in regel 177 tot 305,
uitvoeren. Spitzer zou dit ongetwijfeld een goed voorbeeld van zijn ‘linguistic circle’
vinden, dit pendelen van geheel naar detail en terug. Het is de geijkte werkwijze van
de structurele analyse, die immers de details in hun samenhang onderzoekt.

V Analyse van het middenstuk
Het noemen van namen, halfbedekt maar onweersprekelijk, begint bij regel 177, als
wij afzien van de direct hieraan voorafgaande passage F, die handelt over de
‘voorloper’ van de Schouwburg, de Musyk-kamer, die immers ook opgericht werd
vanwege de onbevredigende situatie, ontstaan na de samensmelting van ‘Oude Kamer’
en ‘Academie’ in 1632.
Passage G is vooral een aanval op Floris Soop omdat hij zich niet verzet tegen het
wangedrag van de anderen en er zelfs aan meedoet. Toch heeft deze passage nog een
vrij algemeen karakter, vandaar de op alle zes gerichte zinspeling in ‘holle Iaepse
basten’. De naam van Jacob Bas zit hier wel in maar de man kan er op rekenen dat
hij daarmee nog niet van de voerman af is. Zijn uitzonderlijke vraatzucht wordt via
zijn naam als symptomatisch voor het hele gezelschap voorgesteld. De zinspeling
op Bas lijkt mij de reden waarom bij regel 177 ingesprongen wordt, eigenlijk midden
in een zin, al sluit regel 176 met een punt af. Het inspringen houdt in: wij gaan namen
noemen!
Ook in ‘Hoofsche’, regel 190, zit dunkt me een zinspeling op een naam: van Hooft,
al gaat het hier in het bijzonder over Soop. Zoals de naam van Bas gebruikt wordt
om de vraatzucht van de hoofden in het algemeen te karakteriseren, zo wordt het
gedrag van de dronken Soop met een zinspeling op de naam van Hooft
gekarakteriseerd: Hoofsche streken, streken à la Hooft.
Verder zie ik in passage G geen problemen die niet in het filologisch commentaar
opgelost zijn, behalve misschien de exacte betekenis van ‘nat’ in

Merlyn. Jaargang 4

110
regel 192. Dat kàn namelijk een zinspeling op een onbekend voorval inhouden, maar
waarschijnlijker lijkt het mij dat hier, en dat is een gewone betekenis van het woord
nat, bedoeld wordt: ‘stomdronken’. Regel 194 ‘gapend’ betekent natuurlijk: met de
mond wijdopen. Soop heeft het vat leeggedronken.
Passage H begint weer met Soop. Zijn ‘hoovaerdy’ wordt aan de kaak gesteld: hij
kan zijn knechten niet de baas. Zij bespotten hem! Dat is zonderling genoeg, maar
nog gekker is het geval van een ander (regel 211 vlgg) die zelfs gehoorzamen moet
aan zijn knecht! In regel 211 komt dus een tweede regent aan de beurt. Wie is het?
Het wordt niet in ronde woorden gezegd, maar door de hele passage heen (tot regel
250 dus) wordt genoeg over hem meegedeeld om het raadsel op te lossen. In regel
222 wordt iemand die in het volgende blijkt Nicolaes van Campen te zijn, de
‘maecker’ van de bedoelde persoon genoemd, die op zijn beurt als het ‘maexsel’ van
de bekende bouwmeester wordt vermeld. Aangezien Willem van Campen een zoon
van Nicolaes is, ligt het voor de hand dat het over hem gaat. De rest van de passage
sluit zich bij deze identificatie aan: ‘jou eygen kater’ is een weinig verrassende
karakteristiek van de, als nogal krols beschreven, figuur, als het de zoon van Nicolaes
van Campen is; bij alle anderen zou de typering echter onbegrijpelijk zijn.
Door deze identificatie is de passage in zijn onderdelen bepaald nog niet glashelder
geworden. De ‘vertaling’ ervan zou ik nu weer uit kunnen stellen omdat ik de details
alleen maar nodig had voor zover ze gegevens opleverden voor de identificatie, maar
dan zou de heen-en weer beweging de lezer waarschijnlijk zeeziek maken. De blik
van de analist gaat tijdens het onderzoek meestal als een weefspoel heen en weer,
maar in zijn verslag kan hij zich beter niet helemaal aan de historische gang van
zaken houden. Ik zal daarom meteen maar de hele passage over Willem van Campen
toelichten, en dat ook bij de volgende ‘portretten’ doen; dan zijn wij er vanaf.
Van Campen als ‘heer’ wordt door zijn ‘knecht’ bevolen. Kunnen wij er achter
komen wat hier bedoeld wordt? De mededeling dat hij op ‘het kind zijn arme wetten’
moet letten ziet eruit als een nadere toelichting. Welk kind? Wat voor wetten? Het
heeft blijkbaar te maken met dat ‘Schipper sonder schuyt’. Worp leest die uitdrukking
als ‘ongetrouwd man’. Ik ook, met de toevoeging: die zich vleselijke geneugten
desondanks niet laat ontgaan. ‘Schuitje varen’, en er zijn ontelbare varianten op die
uitdrukking, betekent doodgewoon: copuleren. Deze schipper heeft geen eigen schuit,
maar varen doet hij wel. Zoveel zelfs dat zijn gieter (voor: geslachtsorgaan) in de
naden rot, hetgeen òf een plastische omschrijving is voor het feit dat
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hij geen dag droog staat, òf op geslachtsziekte slaat. Wat heeft de paarzucht van de
man te maken met ‘het kind zijn arme wetten’? Een raadsel, voorlopig.
Regel 221 vlgg: als vader Nicolaes eens uit zijn graf zou komen en dat allemaal
zou kunnen zien! Nicolaes die vol zorgen is over de door hem gebouwde schouwburg,
òf: die belast was met het bestuur van het door hem verbouwde weeshuis. Het kan
allebei, al vind ik de tweede mogelijkheid iets fraaier op het volgende aansluiten.
In regel 225 vlgg wordt eindelijk verteld waarom ‘Claes’ zo ontsteld zou zijn;
voordat ook wij het begrijpen komt er echter nog wat kijken. Heel terecht merkt
Worp op dat de hele passage in de beeldspraak van de bouwerij gehouden wordt.
Dat gebeurt vaak in de paskwillen van Tengnagel en zijn tijdgenoten, dat iemands
bezigheden of reacties beschreven worden in de termen van zijn beroep. Van een
smid die met de buurvrouw naar bed gaat wordt bijvoorbeeld gezegd: buurmans
moker klinkt de bout. Het lijkt mij dus heel juist gezien van Worp, dat hij al in regel
226 het woord ‘gewelf’ als beeldspraak leest. Minder aanvaardbaar vind ik zijn
conjunctuur betreffende ‘arm’. ‘De boogvormige houding der armen (“armgewelf”)
bij eene omhelzing, die den Schouwburg zonder scherpe werktuigen, als houweelen
en breekijzers, maar door de schande, die men er van spreekt, afbreekt.’ Dat ziet er
wel monumentaal uit, maar dan op de manier van Toorop of Derkinderen. Het is
zeker waar dat op de kwade gevolgen van Willems gedrag voor het Weeshuis (liever
dan de Schouwburg) gedoeld wordt: dat is de gewone betekenis, zonder beeldspraak.
Tegelijk, en dat is het kenmerkende van dit soort Tengnagelgrapjes, wordt er met
diezelfde woorden iets heel anders gezegd, en dat is zelfs waar het eigenlijk om gaat.
Bij ‘armgewelf’ denk ik niet zozeer aan gebogen armen als wel aan dat kind, waar
wij nog steeds meer over willen weten, - een welvend kind. Dat welven zou dan wel
eens voortgekomen kunnen zijn uit de bespringing door de kater, vermeld in regel
246 op een toon alsof wij er al alles van wisten. Ongescherpt: zonder gebruik van
scherpe werktuigen... Ook Worp neemt aan dat Van Campen (hij zegt: Soop) er in
deze passage van beschuldigd wordt, een weesmeisje zwanger gemaakt te hebben,
maar le moment surprême heeft hij gemist.
Met spijt blijkbaar, want even later haalt hij zijn schade in. Als er weer een paar
problematische regels komen, 235 en 236, geeft hij de volgende verklaring: ‘De
bouwkundige termen in deze twee regels luiden, in het Latijn vertaald: mentula
arrigens inter indusium et pudendum muliebre’. Hé, hé, oude heer, een beetje minder
kan ook wel! In het Engels vertaald
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luidt de latijnse zin van Worp: with his erected prick between skirt and female privy
parts. Maar dat staat er helemaal niet. Als het wel zo was, zou het een aanval op
Claes en niet op Willem geweest zijn.
Een beetje heeft Worp wel gelijk, namelijk wanneer hij aanneemt dat deze regels
te maken hebben met de weesmeisjes. Maar om te beginnen slaat het óók, en aan de
oppervlakte zelfs in de eerste plaats, op het bouwen. Nicolaes van Campen had
namelijk vrijwel zeker het opzicht over de verbouwing van het weeshuis in 1634,
noodzakelijk gemaakt door de toevoeging van een meisjesafdeling aan het
jongenshuis. De twee werden echter wel gescheiden gehouden (de muur). Maar regel
236 duidt aan dat deze bouwkundige mededeling maar secundair was. Wat heeft
Claes dan precies gedaan, dat het ‘goede ordre’ genoemd kan worden? Ik neem aan:
een verandering in de kleding van de meisjes voorgeschreven, een gesteven onderjurk
bijvoorbeeld, die de kuisheid bevorderde. Doeck (bovenkleding?) en binne-werck
(niet, zoals Worp denkt, de blote meid zelf, maar haar onderkleding) komen nu bij
elkaar, zodat er ‘kapjes’ ontstaan. Hoe de kleding van die meisjes er precies uitzag,
kan ik niet zeggen. Ik heb er geen exacte beschrijving van kunnen vinden. Maar
Worp had een dirty mind, een mens polluta zogezegd, want om bij een muur te
denken aan een mannelijk geslacht en maar door te fantaseren... Overigens is het wel
zo dat over de hoogte van de muur gesproken wordt en niet hoe diep hij in de grond
zit. Het nieuwe kledingstuk sloot dus hoog aan de hals, neem ik aan. Dat er beneden
meer speling bleef, dat blijkt wel uit Willems prestaties. Ondanks de maatregelen
van vader Claes, die op het bewaren van de kuisheid van de weesjes gericht waren,
gaat hij zijn gang. Er was maar één mogelijkheid voor Claes geweest om daar wat
aan te doen: zijn zoon, die kater, in een hok opsluiten, dan had hij het poesje niet
kunnen bespringen. De hele passage over de kuise kleding staat er om uit te laten
komen hoe ironisch het lot met de bedoelingen van de vader is omgesprongen.
Nog twee onduidelijkheden: het voeden ‘wt de Pap-pot’ en het ‘hockjen over 't
water / Achter jouwent’. De ‘pappot’ wordt vaak gebruikt voor: de kas, het budget;
mogelijk wordt hier dus aangeduid dat de nieuwe kleding de kas van het weeshuis
flink aangesproken heeft. Ook kan het zijn dat bij ‘pap’ aan stijfsel gedacht moet
worden, waarmee de ‘kapjes’ gesteven worden. Het hokje boven het water: Claes
van Campen woonde achter het weeshuis, in de St. Luciënsteeg. Aan de waterzijde
had hij een hok moeten bouwen om zoon Willem in op te sluiten; dat was de enige
methode geweest om hem in bedwang te houden. Meer moeilijkheden zie ik niet in
passage H.
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Dan passage I, over ‘'t Haerlems kind’ en de ‘lootjens’. Eerst maar het laatste: wat
zijn dat voor loodjes? Worp denkt aan kleingoed, de loodjes waarvoor armen brood
konden krijgen bij bepaalde instellingen. Het lijkt me dat hij de beschuldiging van
corruptie die in deze passage te lezen valt, onderschat. Het gaat om heel wat meer
dan een dagelijks broodje.
Bepaalde instellingen kregen, vooral in tijden van schaarste, het recht om een
hoeveelheid graan tegen sterk gereduceerde prijs aan te kopen. Daarvoor werden
loodjes uitgereikt. Om die loodjes ‘aan de top’, waarmee grote partijen graan gemoeid
zijn, is het m.i. te doen. De X die hier ‘Vaêr van 't broot-huys’ wordt genoemd,
beschikt blijkbaar over dat soort loodjes, en daarmee kan hij zijn mederegenten wel
eens een pleziertje doen. En dát is tenminste een pleziertje te noemen: niet een onnozel
stapeltje broden, maar een hele zending graan. Wie was die X?
Wij hebben tot nu toe kunnen identificeren: Soop en Van Campen. Dat verderop
(even vooruitlopen) Van Domselaer en Ces bedoeld worden, hebben wij al van Worp
aangenomen. Zij horen niet tot onze probleem-gevallen. Geen van de vier zoëven
genoemden was bovendien regent van een instelling die over graanloodjes beschikte.
Wij moeten dus zoeken bij de twee resterenden, Willem Dsz Hooft en Jacob Bas.
Als zij het ook niet kunnen zijn, is er iets mis met onze redenering en worden
misschien helemaal niet de regenten van 1638-1639 met zijn zessen bedoeld.
Hooft. Mis! Hij was geen Haarlemmer en had niets te maken met loodjes, als
glasschrijver. Jacob Bas dan? Hij is van Amsterdamse familie, maar kort na zijn
geboorte vestigt zijn vader zich in Haarlem; dat gaat dus al vast goed. Van zijn
functies noemt Elias ondermeer: het regentschap van het aalmoezeniersweeshuis, en
dat is precies de instelling die het meest in aanmerking komt voor de betiteling
‘Broot-huys’. De regenten ervan beschikten over graanloodjes. Kortom: alles wat
wij over de bedoelde persoon te horen krijgen, en dat wil ook zeggen: alles wat de
tijdgenoot, die de toespelingen zonder meer moest kunnen begrijpen, over hem
verneemt, wijst op Jacob Bas. Er is geen enkel gegeven over hem dat niet klopt. De
identificatie staat daarmee vast.
Rest Hooft. Van de zesde regent weten wij alleen dat hij bijna of helemaal blind
was. Of Hooft heel slechte ogen had kunnen wij niet nagaan, maar mij zou het niet
verbazen bij een man die al zowat twintig jaar lang het beroep van glasgraveur
uitoefent. Zolang wij geen portret van hem hebben, moeten wij het bij deze gissing
laten; J.F. Haverman heeft een dissertatie over zijn leven en werken geschreven maar
daarin zegt hij helaas niets over zijn uiterlijk.
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Nu er vijf blijken te kloppen, zou het vreemd zijn als de zesde waar wij toevallig niet
achter kunnen komen (voor de tijdgenoot werd hij ook afdoende gekarakteriseerd,
dat staat natuurlijk vast) de sleutel voor een oplossing in heel andere richting in zich
zou bergen. De identificatie van Hooft is dus onzeker, maar dat tast de identificatie
van alle zes nauwelijks aan.
Andere problemen levert passage J niet op.
Passage K. Dat het om Tobias van Domselaer gaat, zei Worp al, en zijn argumenten
zijn overtuigend. Verder zit er geen enkele moeilijkheid in de passage, al is het
misschien aardig om er op te letten hoezeer roken als ondeugd en kroegbezigheid,
met drinken gelijkgesteld wordt.
Passage L: weer een identificatie die wij met Worp eens zijn. Immers, het
Messalina-schandaal wordt hier genoemd, en dat wijst op 1638; op dat moment was
Ces de enige David die met de schouwburg te maken had. Even nog iets over het
schandaal zelf. Wij zijn er over ingelicht door Geeraerdt Brandt in zijn
Vondel-biografie. Toen het stuk Messalina van Vondel in repetitie was (het zou in
de loop van 1638 opgevoerd worden) zagen de acteurs er onplezierige toespelingen
op Frederik Hendrik in, en dat lieten zij duidelijk uitkomen ook. De hoofden
verklaarden zich daarop tegen de opvoering. Vondel zelf schijnt van de satirische
interpretatie geschrokken te zijn, want hij heeft het stuk vernietigd. Op 16 september
1638 werd in plaats van Messalina Rodenburghs Bataviers Vrijagiespel opgevoerd.
Uit passage L van de Voerman kan men nu opmaken dat David Ces zich er niet lekker
bij voelde dat men hem mede-verantwoordelijk verklaarde, en liever een tijdje bij
zijn moeder in Utrecht ging logeren dan aldoor verwijten te moeten aanhoren. Of de
familie een Utrechts buiten bezat, is mij niet bekend.
Na deze gedetailleerde bespreking van het, belangrijkste, middendeel van het gedicht
moeten wij terug naar de opbouw van het geheel, om na te gaan of de these dat alléén
de hoofden van 1638-1639 ter sprake komen, houdbaar blijft.

VI De structuur
Wij weten nu heel wat over de zes van de tweede opsomming. Klopt dat met de korte
karakteristieken van de eerste rij? Pas als dit zo is, kunnen wij zeggen dat het gedicht
een hecht sluitende structuur vertoont, waarin alle details in dezelfde richting werken:
het efficiënt maken van een geconcentreerde aanval op de zes hoofden van de
Schouwburg in het tweede
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jaar van zijn bestaan. Wanneer in die vage typeringen van passage C van anderen
sprake zou zijn dan verderop in het gedicht, zou de structuur niet alleen losser worden,
maar de lezer zou gedesoriënteerd raken omdat zijn aandacht in de eerste dertig regels
gericht wordt op iets anders dan wat later het centrum van het gedicht blijkt te zijn.
De korte typeringen in passage C luiden als volgt:
De eerste ezel: hooveerdigh
De tweede: oneerdigh
De derde: goet
De vierde: glaesen-oogen
De vijfde: Slock-op
De zesde: doet voor spek (en bonen) mee
Het mooiste zou natuurlijk zijn, als de volgorde van deze zes dezelfde was als
later (àls het tenminste dezelfde zes zijn), niet omdat die volgorde een of andere
hiërarchie inhoudt, maar omdat het binnen één gedicht een sterker aansluiting geeft
tussen de twee gedeelten die parallel moeten verlopen. Wie komen in passage G t/m
L achtereenvolgens aan bod?
De eerste: Floris Soop. Kan die ‘hooveerdigh’ genoemd worden? Ongetwijfeld,
hij wordt het zelfs (in regel 202). Alles wat er daar over zijn ‘bescheten hoovaerdy’
gezegd wordt, kan voortreffelijk samengevat worden als ‘hooveerdigh’. Worps zonder
aarzeling aangebrachte identificatie van nr. 1 uit passage C met Hooft, verliest zijn
overtuigingskracht als men leest wat er in passage G over Soop gezegd wordt.
De tweede: Van Campen, de hete kater die niet van de weesmeisjes af kan blijven.
Die kan best ‘oneerdigh’ heten.
De derde: Bas, die in regel 251 ‘de best van al’ genoemd wordt, - waarom zou hij
in de andere passage niet als ‘goed’ en prijzenswaardig gekarakteriseerd kunnen
worden?
De vierde: Hooft, het ‘blinde beest’. Ik zou haast zeggen: natuurlijk is dat de man
met de ‘glazen ogen’. Wij hadden met deze parallelle typering zelfs wel kunnen
beginnen! Nu komt het in ieder geval als een welkome bevestiging.
De vijfde: Van Domselaer, de volle Maen. holle vraet etc.; wordt genoemd als
‘Slock-op’. Het kan niet beter.
De zesde: David Ces, die de moeilijkheden ontloopt door naar Utrecht te gaan.
Dat er van hem gezegd wordt dat hij er maar voor spek en bonen bijloopt, is heel
geloofwaardig. Ces is na dit jaar ook geen regent meer geweest, in tegenstelling tot
de meeste anderen.
Conclusie: zelfs als men precies dezelfde volgorde aanhoudt zijn de twee
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‘lijsten’ met elkaar in overeenstemming. Tegenspraak zie ik nergens, expliciete
bevestiging daarentegen bijna in alle gevallen. Discutabel kan mis schien het
parallellisme genoemd worden waar het Bas en Ces betreft. De karakteristieken
(‘goed’ en ‘voor spek en bonen meedoend’) kunnen ook omgedraaid worden. Bas
zou dan vooral als een voor de andere regenten bruikbare loodjes-leverancier en niet
meer dan dat gezien worden, over Ces wordt in passage L inderdaad nogal vriendelijk
geoordeeld. De volledig gelijke volgorde van de reeksen is dus niet bewezen maar
op zijn minst wel mogelijk. (Bovendien kan het argument nog gebruikt worden dat
Ces, wiens naam ook Zes gespeld kan worden, van nature geschikt is de zesde plaats
in te nemen).
Zo zien wij dus de samenhang van onderdeel en details steeds hechter worden.
Alleen passage E en F hebben wij nog niet in finesses bekeken, maar dat kan
nauwelijks van invloed zijn op ons inzicht in de structuur van het hele gedicht, want
de rol van E is: vergelijkingsmateriaal opleveren, en van F: dit materiaal integreren
in het geheel. Dat integreren gebeurt onder meer, door de in E verhaalde slechte
afloop van het avontuur met de Musyk-kamer via de beeldspraak aan te doen sluiten
bij, en een versterking te doen zijn van, de aanval op de stomme en vraatzuchtige
ezels die de schouwburgregenten zijn. Zelfs andermans stommiteiten worden een
argument tegen de slachtoffers om wie het gaat.
Voor een sluitende structuur is het nodig dat een beeldspraak die zo consequent
volgehouden wordt als die van de ezels in dit gedicht, een optimale werking heeft
om de ‘boodschap’ over te brengen. Dat ezels domme dieren heten te zijn, is niet
voldoende rechtvaardiging, en deze meest bekende eigenschap van de dieren wordt
dan ook maar in één passage uitgebuit. Waar veel meer nadruk op valt, dat is hun
vraatzucht en zuiplust. In regel 129 vgll wordt zelfs gezegd dat de ezels in dat opzicht
zonder concurrentie zijn. De hoeren van ene moer Claters bijvoorbeeld hielden ook
wel van een hapje, maar die déden temninste wat voor de kost. De ezels zijn lui en
toch vraatzuchtig. In de passages over alle zes tegelijk, en later weer bij vrijwel ieder
van hen afzonderlijk, wordt nog eens de nadruk op dit zwelgen gelegd. Wat is de zin
van deze overmatige nadruk op eet- en drinkgewoonten van de schouwburgregenten?
De alsof-situatie, die bepalend is voor de structuur van het gedicht, is (ik heb het
al gezegd): een oude voerman beklaagt zich over de ezels die voor zijn wagen lopen.
Hij doet dat in zijn dubbelrol van meester en knecht, als vertegenwoordiger van alle
oudemannen en als slachtoffer van het wanbeleid der regenten tegelijkertijd.
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Het toneel is in die jaren nog een zaak die zondig is in de ogen van de calvinisten,
en al hebben de predikanten niet meer die invloed die zij kort na de dood van
Oldebarneveldt hadden, machteloos zijn zij niet bepaald. Die predikanten zijn het
die maar niet kunnen ophouden met het voortdurend taquineren van, en
kanseldonderen tegen, het toneel. Hun aggressiviteit gold niet in de laatste plaats de
nieuwe schouwburg. Het feit dat de baten daarvan gingen naar oudemannenhuis en
weeshuis was zowel de zwakke plek van de Schouwburg (het toneel werd er haast
een overheidsaangelegenheid door) als de rechtvaardiging ervan. De meest
doeltreffende aanval die men op de regenten zou kunnen uitvoeren, was: aantonen,
of in ieder geval met emfase beweren, dat zij door hun wangedrag het geld van de
twee instellingen erdoor joegen. Vandaar de nadruk, het hele gedicht door, op de
vraatzucht van de ezels.
Aangezien men niet hoeft aan te nemen dat Tengnagel veel gemeen had met de
vijanden van de Schouwburg, toont deze op optimaal effect berekende opzet en
passant ook nog aan dat hij inderdaad de stokebrand zonder scrupules was, die zijn
tijdgenoten in hem zagen.
Hoewel dat voor de structurele analyse niet meer nodig is - bij een algemeen bekende
tekst zou ik op dit punt gekomen het betoog afronden - wil ik voor de volledigheid
nog even ingaan op de passages E en F, waarvan ik wel de rol in de structuur, maar
niet alle details behandeld heb. Er staan nog een paar voor de litteratuurgeschiedenis
belangwekkende gegevens in.
De inhoud van E is op zichzelf duidelijk: Jacob Dielefsz Block, in de Oude Kamer
bekend als een ruziezoeker, gaat met Jan Hsz Krul (regel 45) in zee: hij wil van de
‘oude wagen’ af en Krul biedt hem aan ‘een eygen wagen te koopen’, dus een eigen
theater te openen. Dat wordt de Musyk-kamer. Paarden zijn er al, en ook ijzerwerk,
- om de wielen te beslaan?
Een paar kleinigheden vragen om uitleg. Wat betekenen de regels 43-44
bijvoorbeeld? Worp komt er niet uit. Toch is het vrij eenvoudig. Block wordt ‘Sint
Jacob’ genoemd, maar hem ontbreekt het attribuut van de heilige van die naam (Sint
Jacobus Maior), namelijk de mantel- of Jacobsschelp. Deze heilige die in Santiago
di Compostela zijn bedevaartscentrum had, was in de Middeleeuwen een van de
meest geliefde, en verloor ook later zijn populariteit nooit geheel. De pelgrims
plachten, in Santiago aangekomen, op het strand schelpen te verzamelen, die als
amuletten dienden. In onze tekst wordt blijkbaar aangenomen dat Sint Jacob zelf
wonderen verrichtte met zijn mantelschelp. Jacob Block heeft
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niet zo'n schelp die hem in de nood kan bijstaan.
Regel 57: ‘Yser-werrick’. Gezien ook regel 68 waarin verteld wordt dat zij al het
‘yser quijt raeckten’, mag men aannemen dat hier niet een zinlose nadruk gelegd
wordt op de omrading van het wiel. Dat is weer een oppervlakte-betekenis, maar
daarnaast wordt gezinspeeld op een ander feit dat de tijdgenoot-lezers al kenden. In
1634 werd de muziekkamer opgericht, maar in 1637 is hij al weer ter ziele. Krul
heeft er blijkbaar zijn smids-winkel (het ‘Yser-werrick’) bij ingeschoten. In 1637
laat hij zich namelijk als makelaar inschrijven. Ook Jacob Block heeft zijn geld in
de onderneming gestoken en verloren, mag men uit onze tekst opmaken.
Regel 60: ‘Dichjes by de Lombert’. Blijkbaar stond het gebouw van deze ‘opera’
vlak bij de Bank van Lening. Misschien De Brakke Grond? Dat zou aardig zijn voor
de continuïteit van de geschiedenis. Maar ik zou er bepaald mijn hand niet voor in
het vuur willen steken.
Dan passage F. Het eerste gedeelte ervan vormt de al behandelde schakel tussen
het intermezzo over de Musyk-kamer en het hoofdbetoog over de hopeloze
onbekwaamheid en spilzucht van de regenten van de stadsschouwburg. De rest van
F is gewijd aan de bewijsvoering dat deze ezels werkelijk schadelijke nietsnutten
zijn. Dat blijkt alleen al uit het feit dat zij niet naar de waarschuwende stem van
Vondel luisteren. Waar dit op slaat, is overigens onduidelijk. Niet in ieder geval op
de moeilijkheden rond de opvoering van de Gijsbrecht want toen waren er andere
hoofden, op twee na. Worp denkt dat het om een conflict tussen Willem Dsz Hooft
en Vondel gaat, maar zijn bewijs haalt hij uit het feit dat Hooft de eerste ezel van de
zes ‘moet zijn’, quod non. Volgens mijn analyse zou het eerder Soop worden. Maar
aangezien over een dergelijk conflict niets bekend is, kan ik er beter ook niets over
zeggen.
Met regel 110 begint een gedeelte dat weer met het functioneel maken van de
beeldspraak te maken heeft. Het moest blijkbaar nog even duidelijk gezegd worden
dat deze ezels verrassend veel op mensen lijken. Van buiten gezien tenminste. En
door dat te zeggen wordt voorkomen dat de ezelbeeldspraak te zelfstandig gaat
worden want dan zou hij aan directheid inboeten. Zoals te verwachten was, loopt het
hele fragment F langs deze weg uit op een tirade over de vraatzucht van de ezels,
die het geld van oudemannen en wezen opmaken.

Conclusie
Ik heb dit gedicht bloedig serieus genomen, niet als kunstwerk, maar als werkstuk.
Uitgaande van de stelling dat ook een paskwil als dit, goed in
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elkaar moet zitten om effect te sorteren, heb ik alle fenomenen die ik tegenkwam als
potentiëel belangrijk beschouwd. Door zelfs een verschijnsel als het inspringen van
de regel niet te verwaarlozen, ben ik tot een interpretatie gekomen die het hele gedicht
als een nauw samenhangende structuur toont. Bij de inhoudelijke kern ervan (een
aanval op de spilzucht van de schouwburghoofden) sluit zich niet alleen het
alsof-kader (de beeldspraak van de voerman die ons over zijn ezels toespreekt) maar
ook de vormgeving aan, terwijl de details vrijwel steeds gericht zijn op het efficiënt
maken van de aanval, zoals men van een goed pamflet mag verwachten. Wat in
Worps uitleg een wanordelijke serie achter elkaar geplaatste losse merkingen leek,
wordt in onze interpretatie een compacte structuur waarvan alle onderdelen en
aspecten in dezelfde richting werken en om hetzelfde centrum geplaatst zijn. Is dat
niet teveel van het goede? Mag men bij een paskwil als dit wel zoveel samenhang
veronderstellen, of loopt men daardoor het risico dingen te zien die er niet zijn, en
daardoor de fout van Worp vermijdend, een nieuwe fout te maken. Men kan immers
tot even onjuiste interpretaties komen door te veel, als door te weinig op een schrijver
te vertrouwen.
Ik heb daar een tweeledig antwoord op: In de eerste plaats zou ik willen weten op
welke punten mijn lezing ‘hineininterpretieren’ genoemd zou kunnen worden. Zelfs
als wij uit een bepaalde tekst langs analytische weg wat te veel denken te kunnen
puren, mogen wij er rekening mee houden dat binnen een groter geheel die te ver
gaande gevolgtrekkingen weer rechtgezet zullen worden. In de tweede plaats vraag
ik mij af hoe men a priori wil uitmaken welke van de gegevens die voor onze neus
liggen wèl, en welke niét serieus genomen moeten worden. Anders gezegd: ik zie
niet hoe men een tekst kan begrijpen zonder er van uit te gaan dat alles erin zin heeft.
Pas aan het einde van een analyse kan gezegd worden dat een of ander element niet
geïntegreerd is in het geheel. Maar dan is eigenlijk de analyse al gestaakt, en wordt
het vonnis uitgesproken.
Ik sprak van de ‘fout van Worp’. Waaruit bestaat die fout? Dat hij, razend snel de
tekst van woord tot woord volgend (en met een benijdens-waardige feitenkennis die
wij helaas niet gauw meer zullen verwerven), op zoek was naar historische gegevens
die hij, juist door zijn wijze van lezen, niet of slechts in schijn vond. Moraal: de
litteratuurhistoricus zal, omwille van zijn doel, vaak stil moeten staan en een
structuuranalyse bedrijven. Anders ontglippen hem precies die feiten die hij zocht.
Men heeft hier en daar gezegd dat Merlyn te vroeg ophoudt. Zo staan de zaken
niet. Wij zijn te laat begonnen.
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Sterren kijken bij Lodeizen
Anita Koster
In de bundel ‘Het innerlijk behang en andere gedichten’ van Hans Lodeizen kom het
volgende gedicht voor:

voor Jim
de sterren en het ongeneselijke
moment van de twee balken.
Orion ontdekt en in zijn hand
o noodlot in zijn hand het zwaard.

Het komt ter sprake in een artikel van Jan H. Cartens (Proeve van een essay over
‘atonale’ poëzie; in: Roeping, jaargang 1951, p. 242-247). Uit dit artikel blijkt, dat
Cartens over het algemeen weinig samenhang ontdekt in de gedichten van Lodeizen.
Zijn verklaring daarvoor:
De dingen dezer wereld, de vormen van de westerse chaos, onderhouden voor de
dichter geen enkel verband. Zij worden opgemerkt met een primitieve verwondering,
met een kinderlijke gretigheid.
Het enige wat Cartens uit het gedicht voor Jim concludeert is, dat Lodeizen van een
soort metafysische sterrendroom, die Marsman nog bezat, is ‘afgesloten en
teruggewezen door het zwaard’. Maar wat bedoelt Carten met ‘teruggewezen door
het zwaard’, en wat voor zwaard dan wel? Het komt letterlijk uit de lucht gevallen.
Misschien dat het allemaal wat duidelijker wordt, wanneer je ervan uitgaat dat het
betreffende gedicht wel een samenhangend geheel is, en niet dat ‘de indrukken met
hun associaties en dissociaties als een kettingreactie het gedicht uitmaken’ zoals
Cartens van Lodeizens gedichten veronderstelt.
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Sterren, twee balken, Orion en een zwaard: hoe rijmt zich dit tezamen? Om met
Orion te beginnen:
Orion is een jager die de Plejaden achtervolgt. Hij werd door Diana gedood en als
sterrenbeeld aan de hemel geplaatst. Zeer opvallend is de ‘gordel van Orion’. (Br.
Ernst, Tj. E. de Vries, W.P. Atlas van het heelal; Amsterdam/Brussel, 1958. p. 173).
De Pleiaden zijn zeven schone zusters, die bemind worden door de jager Orion,
zonder dat deze wederliefde vindt. Vijf jaar lang vluchten de Pleiaden, achtervolgd
door Orion, totdat de goden eindelijk medelijden met hen krijgen, hen in duiven
veranderen en onder de sterren opnemen. (Oswald Thomas, Astronomie, Amsterdam,
1944. p. 87. Op p. 90 van dit boek wordt van Orion nog gezegd, dat hij volgens een
vermoedelijk oudere sage een herder is, een stuk zakenkennis dat er hier minder toe
doet.
Orion is dus jager en tevens vrouwenjager. Zijn menselijke jachtobjecten werden
met hem in de sterrenhemel opgenomen.
Toen ik een foto van een gedeelte van de sterrenhemel bekeek, waar Orion ook
op te zien was (Atlas van het heelal, p. 12), viel het mij op dat er buiten de helderste
sterren van het sterrenbeeld Orion ook nog een paar zwakkere sterren te zien waren,
die samen veel van een zwaard weghadden, en dat dit zwaard wees in de richting
van het sterrenbeeld de Stier, waarvan de Plejaden deel uitmaken. Het was alleen de
vraag of deze ‘zwaardsterren’ tot Orion behoren en of zij ook als zwaard worden
beschouwd. Ik heb hiervan een bevestiging kunnen vinden (zij het indirect) in ‘In
de ban van de ring’ van J.J.R. Tolkien (dl. I p. 109):
Hoog in het oosten straalden de Remmirath, de Netsterren en langzaam boven de
mist uit rees de rode Borgil, glanzend als een juweel van vuur. Toen alsof de lucht
zich verplaatste, werd alle mist als een sluier weggetrokken, en daar stond terwijl hij
over de rand van de wereld klom, de Hemelse Zwaarddrager, Menelvagor met zijn
schitterende gordel.
Dit nu is de preciese beschrijving van de afbeelding die ik bekeken heb en waarbij
de tekst luidt:
Als Orion op herfstavonden laag aan de oostelijke horizon staat, wordt de blik
onwillekeurig daar naartoe getrokken en komt de beschouwer on-
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der de indruk van de schoonheid der welhaast grenzeloze sterrenhemel. Daar staat
de Stier, waarin de Hyaden rond de held errode ster Aldebaran glinsteren als
edelstenen, terwijl iets hoger de Plejaden fonkelen als dauwdruppels op een
bloemblaadje.
Hieruit blijkt voldoende dat Orion het zwaard draagt en dus dat er althans een
samenhang is binnen de laatste twee regels van Lodeizens gedicht.
Kan het zwaard van de vrouwenjager Orion een fallisch symbool zijn?
Hetzelfde geldt voor de ‘balken’ in vs. 2: in ‘het ongeneselijke moment van de
twee balken’ is dan sprake van mutuele onanie.
‘Sterren en balken’ zou een zinspeling op de Amerikaanse vlag (stars and stripes)
kunnen zijn, terwijl het ook iets militants heeft (sterren en balken duiden de hogere
rangen van leger en politie aan). De veronderstelde zinspeling op de Amerikaanse
vlag wordt bevestigd doordat de Jim aan wie het gedicht is opgedragen, Jim Merrill
zal zijn, een Amerikaans dichter met wie Lodeizen heel goed bevriend was. Lodeizen
vertaalde gedichten van hem, die in ‘Libertinage’ (jaargang 1951, p. 44-46) verschenen
zijn, en in ‘Het innerlijk behang’ komt nog een tot Jim gericht gedicht voor en tevens
een gedicht dat als titel heeft ‘Avond bij de Merrill's’.
De herhaling van ‘in zijn hand’ (vs. 3 en 4) is een stijlfiguur (repetitio) die meestal
gebezigd wordt om een bijzondere nadruk te verkrijgen. Dat het zo noodlottig is dat
Orion het zwaard juist in zijn hand heeft, is volkomen in mijn interpretatie te
integreren: Orion staat klaar om tot de aanval over te gaan en zijn zwaard is (in
mythologie en astronomie; in de astrologie speelt Orion geen rol) gericht op de
Plejaden. Wat de astronomie betreft met de restrictie, dat het wijst naar het
sterrenbeeld de Stier, maar de Plejaden maken daar deel van uit.
In of in verband met een situatie van mutuele onanie wordt Orion ontdekt. Door wie,
wordt in het midden gelaten, omdat in het gedicht geen ik voorkomt: door een van
de beide partners dus, of door beiden. Als een zwaard van Damocles hangt het noodlot
hen boven het hoofd, en dit noodlot bestaat daaruit, dat het zwaard van Orion gericht
is op vrouwen. Of hier de heterosexualiteit van een van de beide partners, dan wel
de heterosexualiteit als zodanig (voor de maatschappij nu eenmaal zonder alternatief)
de bedreiging vormt, is verder niet uit te maken.
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[Gedichten van K.C. Numan en Jacques Hamelink]
K.C. Numan
p.s.
het is dan meestal ochtend
na een nacht vol slaap
klapt de tong
er zit vis in je maag
uitgezet door een droom
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K.C. Numan
soms
soms
als ik me in de stilte verslik
zie ik het voor me
helder en groot open
ligt het in zee
omgeven door lange schuimende baarden
een parel spuwende oester
groen is het
open naar het vasteland met torens
een kraag van duinen in de nek
en drinkt aan de slenken
de dijken een nog even opduikende lip
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K.C. Numan
veren
veren spannen over blauwe kreken
die tussen bomen liggen - eens, door beken
gevoed, ontstaan uit afgelegen regen vogelogen in de zon, die breken.
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K.C. Numan
groot en traag
groot en traag ligt het wad
onder zijn water
tot in de enkels doorwaadbaar
aan waterkringen geketend
krabben op zoek naar een prooi
snavels trekken het recht
groot en traag ligt boven het wad
de blauwe altijd gevechtsklare hemel
en rust in het water
het is zondag tussen die beide
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Jacques Hamelink
Waar ik ook herberg vind
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Helder bij vloedtij van slaap
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
De vlam in de aders der bossen
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Nu al zoveel jaar lang
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Verward in vleesklamme takken
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
In de nacht die ons bewatert
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Toetsing door splitsing
een addendum bij de analyse van Jacques Hamelinks Zeemorgen
H.U. Jessurun d'Oliveira
Ik wil nog even terug komen op mijn interpretatie van het gedicht Zeemorgen van
Jacques Hamelink uit het vorige nummer. Over de opkomst van de dag (r. 5/6) schreef
ik:
‘Chronologisch hapert er hier iets: als de moeders al rood als kreeften van
de warmte zijn en de zon dus al aan de hemel staat, heeft het
ochtendkrieken zich toch wat verlaat. Het hangt van de soort poëzie af
welk gewicht men aan zo'n “anachronisme” toekennen moet; mij stoort
het in deze exuberantie nauwelijks.’ (Merlyn IV, 1, p. 10)
Deze lichtelijk kritische opmerking had betrekking op de eerste zes regels van
Zeemorgen:
Terwijl in het eiwit zand kinderen alweer grijpgraag
kuilen graven en huilen om de hitte
en hun rode moeders zich openleggen
en de zon een hete man tussen hun dijen plant
komt de dag kentaurisch snuivend nog druipnat
het spierwit borsthaar glinsterend tevoorschijn

Hoewel ik misschien de indruk heb gewekt het gedicht uit de bundel De eeuwige
dag te citeren, had ik mijn tekst toch uit de eerste publikatie van het gedicht in Merlyn
I, 6, p. 46, waarvan ik een drukproef als werkexemplaar heb gebruikt. Wel heb ik de
tekst van die drukproef gekollationeerd met die in Merlyn, maar niet die uit de bundel.
Het los bij mijn analyse afgedrukte gedicht komt dan ook overeen met de vroegere
Merlyn-tekst, maar niet met de tekst in de bundel. Daar luiden, zoals een
geïnteresseerd lezer mij terecht meldt, de bovengeciteerde regels 5 en 6 namelijk als
volgt:
komt de dag kentaurisch snuivend nog druipnat
het spierwit borsthaar glinsterend verder tevoorschijn.

Hoe vaak ik ook de bundel De eeuwige dag in handen heb genomen, over

Merlyn. Jaargang 4

134
de variant heb ik glad heengelezen. De Merlyn-versie had zich waarschijnlijk al zo
vast in mijn hoofd geschroefd, dat ik dat ene woordje meer in de bundel telkens heb
gemist. Het gevolg van dit ‘hinausinterpretieren’ is uiteraard, dat mijn konstatering
van de breuk in het tijdsverloop en de daaraan verbonden kritiek alleen slaan op de
Merlyn-versie(s) van Zeemorgen. Het geval geeft aanleiding tot twee vragen, waarop
ik in het kort wil ingaan. De eerste vraag ligt op het terrein van de tekstkritiek, de
tweede (en naar mijn mening hoogst interessante) op dat van de methodologie van
de interpretatie.
(1) De filologische vraag is natuurlijk die naar de verhouding tussen beide teksten.
Is de tekst uit de bundel een gewilde latere wijziging (verbetering) van de
Merlyn-versie, en zijn beide varianten dus in beginsel gelijkwaardig, of is er één van
beide gebrekkig of fout weergegeven? Een klein onderzoek waarbij de auteur mij
alle medewerking heeft verleend, heeft mij geleerd dat het nog net weer iets
ingewikkelder ligt.
De tekst van de Merlyn-versie komt overeen met die van het de redaktie
toegezonden tiposkript; de drukproeven zijn door de auteur gekorrigeerd. Ten opzichte
van deze oertekst bevat Merlyn dus geen fout. Wie nu echter hieruit zou afleiden,
dat de bundel een na de Merlynpublikatie door de auteur aangebrachte wijziging zou
bevatten, redeneert toch iets te snel. Het handschrift en de eerste tiksels van
Zeemorgen hebben namelijk alle een ‘verder’ uit het water tevoorschijn komende
dag! Uitgerekend het enige korrupte tiposkript, waarop het woordje ‘verder’ ontbreekt,
is naar Merlyn gestuurd; bij de korrektie van de drukproeven is deze omissie niet
hersteld, en zo is de zwakste schakel in een reeks kopieën gepubliceerd! Later, bij
de behandeling van de drukproeven voor de bundel heeft de auteur, zonder zich af
te vragen waardoor het ontbreken van het woordje ‘verder’ veroorzaakt werd, als
een roetinekwestie het gedicht weer in zijn alleroorspronkelijkste staat hersteld. De
tekst in de beide tot op heden verschenen drukken van de bundel is dus identiek met
het arche-type; de beide generaties in de Merlyn-tak zijn korrupt, door de
gekombineerde slordigheden van auteur en ondergetekende.
(2) Deze stand van zaken heeft gevolgen voor de interpretatie. Stel dat ik het verschil
in redaktie had opgemerkt, dan was ik vrij geweest in de keus van één van beide,
indien het twee zelfstandige, door de auteur zo bedoelde, versies had betroffen. Nu
in het voorgaande is aangetoond, dat alleen de bundelvariant op deze status aanspraak
mag maken, is het verstandig
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alleen op de ze laatste een interpretatie te baseren. Dit leidt tot de verkwikkelijke
konsekwentie dat het door mij gesignaleerde anachronisme is opgeheven. Wat er in
het betrokken deel van het gedicht gebeurt, is dat het rijzen van de zon synchroon
loopt met het uit het water opduiken van de dag. Pas als de laatste al bijna halverwege
(hoofd, schouders, borst) uit zee is opgedoken, wordt de aandacht op hem gevestigd.
In tijdstermen vertaald betekent dit dat het tegen het middaguur loopt, en dat is
volkomen in overeenstemming met het stoven van de moeders op het strand.
De oneffenheid die in de Merlyn-versie aangewezen werd, bestaat in de
bundelversie niet.
Kunnen we met de gemaakte fout nog meer doen dan hem te herstellen? Kunnen
we hem ook nog benutten op het terrein van de methodologie van de interpretatie,
er een kreatieve fout van maken?
Tot nog toe ben ik ervan uitgegaan, dat ik de Merlynvariant als grondslag voor
mijn analyse heb gebruikt; ik kan het echter ook zo stellen, dat ik de tekst uit De
eeuwige dag heb gebruikt, minus één woord. De verschuiving van het perspektief
op het gebeurde door deze herformulering geeft aanleiding tot een saillante vraag,
en wel deze of hiermee een zodanige splitsing van het totale aanwezige materiaal is
teweeggebracht, dat het ene deel gebruikt kan worden voor de toetsing van de
interpretatie van het andere deel. Er is a.h.w. één woord achtergehouden, dat in de
interpretatie niet aan bod is gekomen. Doorgaans zal zo'n splitsing in het
woordmateriaal het toetsingsdoel moeilijk kunnen dienen, omdat men daarbij toch
in ieder geval wéét dat er iets weggelaten is. Met het feit van de weglating zal men
noodzakelijkerwijs rekening houden, te meer als men ook de passage kent waarin
de weglating heeft plaatsgevonden. Men is er dan van op de hoogte tegenover een
volledig object te staan en dat is al een volkomen andere situatie dan de onderhavige,
waarin het toeval ertoe heeft geleid dat ik meende een kompleet gedicht te analyseren.
Niet alleen was ik onwetend van het feit van de onvolledigheid, maar a fortiori ook
van de aard, inhoud en omvang van het gat.
In de regel wordt onder toetsing door partitie een aantal procédés verstaan die
gemeen hebben, dat men opzettelijk een gedeeltelijke onwetendheid omtrent een
deel van het universum kreëert, om deze onwetendheid in een later stadium als proef
op de som uit te buiten1, gegeven het feit dat met behulp van het achter de hand
gehouden materiaal een zekere objek-

1

vgl. A.D. de Groot, Methodologie 1961, p. 341; J.J.A. Mooy. Forum der Letteren 1963, 148.
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tieve zelfkontrole achteraf mogelijk gemaakt wordt. Men kan dan vaststellen of de
interpretatie zich verdraagt met het relatief nieuwe materiaal dan wel of deze gegevens
een gewijzigde verklaring noodzakelijk maken. Het element opzet in deze opstelling
ontbreekt zoals gezegd in casu, en het is niet onmogelijk dat dit voor de interpretatie
van literaire werken een verder gaande eis behoort te zijn, wat natuurlijk de
bruikbaarheid van het procédé sterk beperkt, omdat die konstellatie vrij moeilijk te
verwezenlijken zal zijn.
Het stellen van deze eis van onbekendheid met het feit van de partitie hangt samen
met de speciale aard van het literaire werk, dat immers bestaat uit voorgevormd
materiaal, namelijk uit een eindig aantal opzettelijk in een bepaalde volgorde
neergezette woorden. Is men ervan op de hoogte dat er aan de elementen van dit
gesloten universum gemorreld is, dan zal men het in die zin bevooroordeeld tegemoet
treden, dat men met argwaan zal speuren naar plaatsen in het werk waar de
verdonkeremaning zal hebben plaatsgevonden, en met name zal men ongeneigd zijn
om vast te stellen dat het onvolledige gedicht één samenhangend geheel vormt. Men
kan dan ook de vraag stellen of het literaire werk zich überhaupt tot het
partitie-procédé leent, nu de volgorde, de samenhang van de elementen (die niet
alleen ongelijksoortig van aard en waarde zijn maar bovendien sterk van elkaars
werking afhankelijk) zo'n essentieel uitgangspunt vormt. Het problematische hierbij
is, dat de interpretatie (de verklaring) halt houdt aan de grenzen van het objekt, een
samengestelde hypothese ad hoc is, die zich mogelijk met andere verklaringen van
hetzelfde objekt verdraagt, maar die toch zeer moeilijk anders dan in wel heel abstrakte
termen de perken van dit objekt te buiten gaat. Het knelpunt lijkt mij te zijn, dat een
interpretatie die zich strikt beperkt tot een gegeven, uniek, objekt, moeilijk gezegd
kan worden geverifieerd te worden door het feit dat hij ook opgaat voor, althans niet
in strijd is met een ander, groter objekt, waarvoor hij niet ter verklaring is opgezet.
Van de interpretatie in optima forma van een literair werk zal men immers eisen
enerzijds, dat hij rekening houdt met alle elementen van het werk, en anderzijds dat
erin ook niet meer verdiskonteerd is dan voor het literaire werk in kwestie
noodzakelijk is: het gedicht mag niet te krap, maar ook niet te ruim in zijn
interpretatiejasje zitten, zeker niet als men aanneemt dat het waarde-oordeel omtrent
een literair werk alleen in verbinding met de interpretatie een zinvol bestaan leiden
kan, en er ook in meerde of mindere mate door wordt gesteund of gedetermineerd.
Opzettelijke splitsing van de tekst zou rechtstreeks leiden tot een waardeoordeel
onder
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voorbehoud. Men is m.a.w. niet zo vrij in de afbakening van de omvang van het
objekt als nodig zou zijn voor het volvoeren van het toetsings-procédé in kwestie.
In het konkrete geval is er een interpretatie beproefd in de veronderstelling dat de
tekst kompleet gegeven was. Bij deze interpretatie stootte ik op een anachronisme,
terwijl in de rest van het gedicht niet alleen geen anachronismen voorkwamen, maar
zelfs kennelijk uitgegaan werd van een met de normale werkelijkheidservaring
strokend tijdsverloop. Een en ander was reden om de niet harmonisch in een
eenheidskonceptie in te passen passage op dit punt negatief te waarderen. Achteraf
blijkt het gedicht op deze eigenste plek onvolledig te zijn. De aanvulling met het
ontbrekende woord blijkt de interpretatiemoeilijkheid en dientengegevolge het
negatieve oordeel op te heffen. Afdoend en positief bewijs van de juistheid van de
interpretatie levert dit nog niet op. Wel kan men zeggen dat bij dit gedicht de
toegepaste manier van lezen blijkens zijn resultaat in staat stelde om een manko aan
eenheid aan te wijzen in een overigens voortreffelijk gedicht op een plaats die achteraf
een onvolledige tekst bleek te hebben, terwijl de inhoud van de uiteindelijke tekst
het gebrek ophief. Dit laatste hoefde natuurlijk niet het geval te zijn; dat het zo
uitpakte pleit voor de kwaliteit van het gedicht, en ondersteunt tevens het totaal
oordeel daaromtrent. Het ongewild gevolgde procédé van splitsing bekrachtigt dus
hier enigermate de inhoud van de analyse (misschien ook de methode) en de lokale
evaluatie die daarop gebaseerd was.
Men ziet hier ook iets van de kompetentieafbakening tussen lezer en schrijver: de
lezers kunnen als stuurlui aan de wal konstateren dat er in het gedicht iets niet klopt,
maar moeten het daarbij ook meteen laten, de schrijver bevindt zich in de
geprivilegieerde positie dat hij nog iets aan de tuigage van het gedicht kan
verschikken, met het risiko dat het gedicht door een verkeerde manoeuvre alsnog
aan de grond loopt.
Veel is hiermee nog niet getoetst, maar toch wel iets, met name het uitgangspunt
voor de interpretatie van dit gedicht, dat het betoogt een gestruktureerde eenheid te
vormen. Ik vraag me af of de waarde van de partitie nog wel zo groot zou zijn geweest,
als er in de uiteindelijke tekst een woord had gestaan, dat het anachronisme niet had
opgeheven. Misschien lukt de splitsingstoets alleen bij volmaakte gedichten. Maar
dat is de spekulatie omtrent de lange snuit van Cleopatra...
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d'Onbekende voerman van 't schou-burgh
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A
Wonder, wonder, noch eens wonder!
't Gat leyt boven, 't hooft leyt onder,
En het gaetter wel verkeert
Daer de knecht sijn meester leert.
B
Onse wagen die sou hollen:
Stont zy maer op rat, of rollen:
Want mijn Ezels gaender voor,
Sonder wetenschap van spoor.
C
D'eerste draeft vry wat hooveerdigh,
En de tweede gantsch oneerdigh,
Doch de derde valt soo goet,
Dat ick d'Ezel prijsen moet.
'K ben met 't vierde heel bedroogen,
't Arme beest heeft glaesen-oogen,
En het kijckter niet meer uyt
Als een Vinck doet inde muyt:
Maer het vijfde moest ick hebben,
Want de haver inde krebben
Wou aen 't wassen met gewelt
Ofse stond op 't open velt,
Daerse swelt van dauw en regen,
Had ick Slock-op niet gekregen
'k Was nou al aen 't dorsen vast,
Daer ick nu van ben ontlast.
Maer wat dunckje van de leste?
't Is al vry wat veer van 't beste,
Daerom loopt hy oock voor speck
Sonder bitjen in sijn beck.
D
Yemant sou hier konnen vragen:
Kan een Ezel so hart jagen,
Dat hy met sijn snelle gangh
Kar en Voerman valt te bangh?
Daer de luyaert niet wil roeren,
Of men moet hem eerst soo voeren
Met een hout dat wacker kleeft,
Dat hy bult of strepen heeft:
Hier op segh ick met de waerheyt,
Ondervindingh die maeckt klaerheyt.
Nodeloos word het bediet
Datmen voor sijn oogen siet.
E
Heughtje noch wel Kameristen,
Hoe sint Jacob plagh te twisten?
En hy had niet eene Schulp
Die sijn vrome Meester hulp:
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45 Iuyst quam Jantje met sijn Krullen
Om sint Iacobs kap te vullen,
En hy gaf hem sulcken hert,
Dat de stumpert lachend' wert.
't Is geen nood, bedwinght jou klagen,
50 Moetje van de oude wagen,
Seyde Iantje ick weet raet
Dat het jou wat beter gaet:
Siet wy sullen t'samen lopen,
En een eygen wagen koopen,
55 Peerden heb ick al besteet,
Was de wagen maer gereet.
Yser-werrick heb ick mede,
Benje sleghjes wel te vreden,
En wy sullen, soo ick meyn,
60 Dichjes by de Lombert zijn,
Dat kan oock voor al niet schaden,
Vind' jy 't oock soo niet geraden
Iacob Oom? wat dunckjer van?
Wel dat gaetter dan op an.
F
65
Daer mee gingh het op een bouwen,
Op een hacken, op een houwen,
Datmen in een korten tijt
Al het yser raeckten quijt.
En het gelt was mee te soecken,
70 Arme Iacob weer aen 't vloecken,
En de peerden opter loop,
Daer lagh 't alles overhoop.
Hadden die luy sulcken sotheyt,
En haer peerden sulcken botheyt;
75 Hoe sal 't met mijn wagen gaen,
Daer maer Ezels trecken aen?
Maer dat wil ick wel bekennen,
Dat mijn wagen niet sal rennen,
Want hy is van Camper-hout
80 Al te groot, en swaer gebout,
En met kalck en steen geladen,
Sonder rollen, sonder raden,
Soo men ergens rollen vont,
Die staen opwaerts in de gront:
85 Dus en hoef ick niet te duchten
Om het hollen: maer ick suchte
Dat mijn Ezels g'lijckerhandt
Sullen met haer onverstandt,
Daer geen reden is te scherpen,
90 Al mijn Wagen ommewerpen,
En als 't onderst boven leyt,
Dan is al mijn werck bekayt:
En ick kan hem niet oprechten,
Want ick heb geen hulp van knechten:
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95 Of ick schoon na Ioosje loop,
Die en krijgh ick niet goet koop:
Want doe hy sijn dienst my gonde
Hebben s'hem naer huys gesonden,
D'eerste Ezel van de ses
100 Wou niet luyst'ren na sijn les;
En de andere balckten Amen,
Want sy hoorden al te samen
Meer na d'Ezels bot gebrem,
Als na Ioosjes sweep of stem;
105 Die doe meed' de Wagen mende,
Doe hy noch stond over-ende;
Doch hy leyt noch niet heel neer:
Maer ick zie hem al omveer.
Och ick mach'er niet op dencken!
110 Want ick sou mijn sinnen krencken,
En ick ben mijn niet gelijk,
Als ick op mijn Ezels kijck;
Die in schijn van menschen trecken,
En mijn oogen sonde decken,
115 Seyde niet haer buyten schijn,
Datse binnen Ezels zijn,
Op een nieuw fatsoen gebooren,
Sonder lange steyle ooren;
En 't is seker, want haer daet,
120 En haer woorden houden maet;
En men kan in Ezels wercken
Sulcken plompheyt niet vermercken,
Als in dese ses haer doen,
Diemen menschen zou vermoen.
125 Want het beest, recht beest geschapen
Is gemaeckt nu om te slapen,
Dan te wercken na den eysch,
Anders krijght hy harde spijs.
Maer mijn Plompaerts moet ik voeren
130 Beter als Moer Claters hoeren.
Die wel lecker in 't gemeen
Waren, maer oock licht te vreen,
En noch yemant voordeel deden,
Al was 't maer met open leden;
135 Maer mijn Luyaerts wercken niet,
Als aen 't geen mijn schade biet:
En sy willen echter hebben
Suyver stroy, en volle krebben,
Ja in sulcken overvloet,
140 Dat myn blaes weer roocken moet;
Die ick uyt de Schoorsteen haalde,
Want ick dacht niet dat ick dwaelde,
Maer ick meende, heel verblijt,
Hem te proppen metter tijt,
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145 En met duyten vol te garen,
Die ick non begost te sparen,
En mijn joncheyt vaeck ontnam
Of de oude dagh eens quam,
Die soo menigh na laet jancken,
150 Alsser niet en is te bancken;
Luye Ezels waer je 't vroe,
Hoe een out man is te moe,
Die wat leckers heeft te smullen;
'k Meen niet datje soo sout pullen,
155 En de Pachters loopen aen,
Die Zach'rias heten gaen,
Sonder eenigh Cijns te langen,
Wantje maekten 't haer soo bange,
Alsje lickte met malkaer
160 Vaetjen voor, en vaetjen naer,
Doe vrou Mari met haer Papen
Alleman joegh in de Wapen:
Dan je klaerden 't doe so moy:
Dat je haver kreeght voor hoy:
165 Maer je ginghse haest misbruycken
Door de veelheyt van de kruycken,
Dat ick menighmalen dacht,
Dat het nutter was gebracht
In mijn blaes, en die te hopen,
170 Om hier na te mogen kopen,
In een eygen stille kluys,
Warme kost in 't Mannen-huys;
En het overschot te senden
Na jou Meesters bonte bende,
175 Daer jy Ezels selfs wel weet
Dattet beter is besteet.
G
Als jou holle Iaepse basten
Met haer brockjes t'overlasten,
Die je dickwils overgaf,
180 Als een Vercken geeft sijn draf.
Wijse Floris, sonder weten,
Of die wijs wil sijn geheten,
Iy behoorde sulcken doen
Met oogh-luyckingh niet te voen,
185 Maer veel eerder uyt te royen,
Dan ick denck het klockend' poyen
had met jou oock sulcken val,
Als met yemand van haer al:
En het is oock vaeck gebleken
190 Door je droncken Hoofsche streken,
Als de swarte Leeu sijn vat
Seyde Hopmans Seun is nat:
Maer hy is weer wel gewapend,
Want hy heeft mijn kracht al gapend',
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195 En mijn vochtigh ingewant
Door sijn toogjens over-mant.
H
Wel wat nood was 't dat jou sinnen
Buyten bierigh en van binnen
Maelden als een Water-wiel,
200 Als je 't soopje binnen hiel:
Maer je moet je kracht stracks uyten,
En je hoovaerdy ontsluyten,
Die met sulcken bottigheyt
Al je malle doen beschyt,
205 Dat je knechten t'samen rotten,
En je Heerschappy bespotten,
En een yeder, die het hoord
Barst van lachen, en schreeuwt moord!
En men acht het voor een wonder
210 Somer-Vorst, en Winter-donder;
Maer dit wonder is noch meer,
Want de knecht gebiedt sijn Heer:
En de Meester die moet letten
Op het kind zijn arme wetten:
215 Kloecke Schipper sonder schuyt:
Heer je munt te bijster uyt!
Maer je gieter sel verderven,
Siet hy rot al in de kerven:
Want daer is niet eene dagh,
220 Dat hy eens weer drogen magh:
Wou de steen van 't graf eens wijcken,
Dat zijn Maecker op mocht kijcken,
Die belaen was met de surgh
Van zijn opgeboude Burgh.
225 'K meen hy zou zijn borst verscheuren,
En het arm gewelf betreuren,
Dat zijn maexcel ongescherpt,
Schandelijck te gronde werpt.
Lieve Claes het is verkeecken,
230 (Soo 't geoorloft is te spreecken
Metje schim die altijdt maeld,
En omtrent het Wees-huys dwaelt,
Daerje eertijts in je leven,
Goede ordre plagh te geven,
235 Met een muer, wel hoogh en sterck,
Tusschen 't doeck en 't binne-werck.
Dat malkander soo genaeckte,
Dat het kleyne kapjens maeckte;
Kapjens, die men met de kost
240 Wt de Pap-pot voeden most)
Had je doe jou eygen kater
Oock een hockjen over 't water
Achter jouwent opgebout,
(Dat jou koud gebeent nu rout)

Merlyn. Jaargang 4

146
245 Daer de Dick-kop sat bedwongen,
Soo was 't Puysjen niet besprongen;
En hy had oock, soo men gist,
In jou Schouburgh niet gepist,
Doe hy lagh by 't vat te dromen.
I
250 Maer wat sel ons hier opkomen?
Sacht wat! 't is de best van al
Die de uytspraeck geven sal;
Siet sy soecken al te malen
't Haerlems kind wat moy 't onthalen,
255 Want dat is haer ooghmerck wis,
Dat hy Vaêr van 't broot-huys is,
En hy kan haer schier of margen,
Als s'hem om een lootjen vergen,
Wel een vrientschap doen, soo 'k meen.
260 Datse dobbeld zijn te vreen.
J
Nou aen 't loopen sonder schromen,
Of het blinde beest sal komen,
Jongens, segh ick, maeckt ruym stee,
Of hy neemtje daetlijck mee;
265 Voort na school toe! of de pocken
Selje halen, sonder jocken,
Gut hy heeft soo grooten mont;
En daer by niet ongesont;
Wel! je meughter dan op letten,
270 'k Sweer hy selje heel opvretten:
Want hy komt wel op het spul,
En hy maeckt het daer soo dul
Met sijn suypen, en sijn swelgen,
Daar de Wesen haer aen belgen,
275 En 't Ouw-mannen-huys om knort,
Seker! 't kompter by te kort.
K
Maer die daer komt moet ick loven,
Want hy gaetse al te boven:
'K bidje siet hem doch eens aen,
280 Lijckt het niet de volle Maen?
Die de heele zee kan dwingen:
Want hy treckt te sonderlinge
Wt het Rotterdamsche vat
Heele stroomen in sijn gat;
285 Daer hy wacker by kan smoocken,
Schijten, spouen, grouw'lijck roken:
Letter op, jy holle vraet:
Dattet mee met jou niet gaet
Alsje broêr, die lest verdroncken
290 In 's Stadts-Herbergh sat te proncken;
En in plaets van daer te zijn,
Was hy eerst te Loevesteyn.
L
Kom jy binnen, sonder blijven,
Ick en wil op jou niet kyven:

Merlyn. Jaargang 4

147
295 David buyr jy bent een man,
Die geen zonden doen en kan:
Maer ick wilje eer verschoonen;
Want je ginght jou goetheyt toonen,
Doe je lest na Wtrecht voer
300 Op de Hof-stee by jou Moer,
Om het staegh verwijt te mijen
Datje 't Bataviersche vrijen
Liever op 't Toneel liet sien,
Als het Spel van Messalien.
M
305
Holla! 'k zou my hier verpraten,
Maer ick magh het hier by laten,
En bevelen 't voort de tijt:
Die het harde yser slijt.
N
'K zie de Son is vast aen 't dalen,
310 En hy schiet zijn goude stralen
In het peeckel van de zee,
En zijn zuster komt in stee
Met haer staet van Hof-gesinden:
'K mach mijn kooy in 't hoy gaen vinden;
315 'T is koud weer, en ik ben moe.
Goeden nacht, tot morgen toe!
Nou aen 't lachen.

Aen de Voerman
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'K Helpje lachen, weytse Voerman
'K docht in 't eerst, hoe gaet die boer an?
Doe ick hoorde dat jou sweep
Elcken Ezel gaf een streep
Over rugh en langes lenden;
Maer doen ick mijn zinnen wenden
Naer de oorsaeck, en het stof
Riep ick bruytse, hebj' verlof:
Sla zo lang tot dat het wel is.
Waer 's een Leerlingh van Apellis,
Die zoo kunstigh schild'ren ken,
Als dees Voerman met zijn pen?
Schilders kunnent uyterst raken,
En een tronys omtreck maken,
Maer s'en hebben geen verstant
Van een levend' ingewant.
En jy Voerman kunt van binnen
't Breyn met alle drie de sinnen,
En 't verstant, al ister niet,
Duyd'lyck schild'ren dat men 't siet.
Ja wel Voerman, get hoe kenje?
Hiet je Keesje? seght wie benje?
Dat ick jou naer d'oude wijs
Met een lof, of Klinck-dicht prijs?
Holla! dat was oock te olick,
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Die je meld dat is een molick,
Daerom laet ick j' in je vree,
Lach maer louter,
Ick lach mee.
Die wijse Wetten soeckt in 't herseloose breyn,
Die maeckt de gecken groot, of acht de wijsheyt kleyn.
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[Nummer 3]
Leiden ontzet (en Amsterdam niet minder)
Notities bij de ontgroening van H.A. Gomperts
J.J. Oversteegen
Toen Merlyn opgericht werd, heeft de redactie H.A. Gomperts persoonlijk uitgenodigd
om aan het blad mee te werken. Dat hebben wij maar in een enkel geval gedaan.
Natuurlijk was het duidelijk dat de drie redacteuren op beslissende punten anders
over de aard en de functie van de litteraire kritiek dachten dan hun medewerker-in-spe,
maar daarom juist: discussie op niveau - ons doel - leek het best gegarandeerd door
de medewerking van de man die algemeen beschouwd werd als de belangrijkste
Nederlandse criticus van de oude school. Op deze invitatie hebben wij nooit enig
antwoord gekregen.
Op 25 februari 1966 hield Gomperts zijn inaugurele rede als hoogleraar in de
moderne Nederlandse letterkunde aan de leidse universiteit. Een belangrijk gedeelte
daarvan was gewijd aan de kritische opvattingen van Merlyn. Omdat wij ons de
medewerking van Gomperts (die dus gelukkig hoffelijk genoeg blijkt te zijn om langs
een omweg onze brief toch nog te beantwoorden), niet willen laten ontgaan, zal ik
zijn rede niet alleen bespreken, maar zelfs samenvatten. Wie het betoog al kent (het
is uitgegeven door Van Oorschot) kan het eerste gedeelte van mijn stuk dus overslaan,
of alleen ter controle lezen. Uit het feit dat Gomperts onze denkbeelden wel de moeite
van het bestrijden waard heeft gevonden, maar dat niet in Merlyn heeft willen doen,
maak ik op dat hij een meer wetenschappelijk forum noodzakelijk achtte. Ik zal mij
dus bij de behandeling van zijn uitlatingen aan een wetenschappelijke probleemstelling
houden. Onbestreden wil professor Gomperts zeker niet blijven.* Aangezien ik Gom-

*

In een interview met J. van Tijn (Vrij Nederland 5 maart 1966) verklaarde Gomperts: ‘Een
hoogleraar moet ook worden tegengesproken.’ Vandaar. Overigens zal ik dat interview alleen
in voetnoten citeren omdat ik van mening ben dat men een geïnterviewde nooit geheel
verantwoordelijk mag stellen voor de uitspraken die hij in een vraaggesprek heeft gedaan of
verondersteld wordt gedaan te hebben.
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perts onder meer verwijt dat hij de standpunten van anderen onjuist weergeeft, wil
ik mij tegen een soortgelijke beschuldiging vantevoren dekken, door veel te citeren.
Alle opmerkingen die ik aanvechtbaar acht op feitelijke gronden - en met andere zal
ik mij niet bezig houden: er is zo al genoeg te doen - worden letterlijk aangehaald.

I
Het betoog begint met een citaat uit Huet's Litterarische fantasiën en kritieken, dat
ik in zijn geheel overneem, gezien het belang ervan voor Gomperts' redenering:
‘De nieuwere litterarische kritiek onderscheidt zich van die der
Letteroefeningen weleer, voornamelijk hierdoor dat zij in elk auteur van
eenige beteekenis een belangwekkend menschelijk wezen ziet. Hare leer
is, dat een schrijver juister gewaardeerd wordt, naarmate men zijn werken
meer als een uitvloeisel van zijn aard, en hemzelf nadrukkelijker als een
kind beschouwt van den maatschappelijken toestand, te midden waarvan
hij geboren is en geleefd heeft, of voortgaat te leven.’
“Die methode”, aldus Huet, “heeft ongetwijfeld hare schaduwzijden. Zij
stelt de kritiek bloot aan het verwijt, in de loop des tijds mauvaise langue
te zijn geworden; en de beschuldiging is dikwijls verdiend. Er staat
tegenover dat, door haar toedoen, de gezigteinder der
litteratuurgeschiedenis veel ruimer is geworden, en het grondig beoordeelen
van een schrijver, in onze dagen, historische en zedekundige oefeningen
eischt, waaraan vroeger slechts bij uitzondering gedacht werd. Onze kritiek
is eene moeijelijke methode; en zulke methoden zijn de slechtste niet.’
Gomperts vat de twee standpunten als volgt samen: ‘de beoordeling van het werkstuk
naar regels van smaak, naar blijken van getoonde vaardigheid en geleerdheid’ en
daartegenover ‘de literatuurbeschouwing, die in (Huet's) tijd de nieuwere kritiek kon
worden genoemd, die bij een opmerkelijk geschrift op zoek ging naar de
belangwekkende menselijkheid van de auteur en die verder dan de auteur speurde
naar de maatschappelijke omstandigheden die hem voortgebracht zouden hebben.’
Huet gaat daarbij uit van Buffon's ‘principe van de eenheid van stijl ea schrijver’
Een correctie van Gomperts op Huet's standpunt dat hij verder omschrijft, geeft als
resultaat: ‘men (kan) zijn denkbeelden evenmin van een schrijver scheiden als zijn
stijl.’
Dan: ‘De beweging van tachtig leidde tot een grotere en intensievere
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aandacht voor vormproblemen, maar het beginsel van de eenheid van schrijver en
werk, van mens en stijl, tastte zij niet aan.’ Volgen citaten van Kloos en van Van
Deyssel over het belang van de sterke persoonlijkheid van de auteur.
Bij Verwey ‘vindt men een tempering van het extreme individualisme’, en Van
Eyck ‘trekt uit deze herziene opvatting van de persoonlijkheid de consequentie voor
de kritiek, die z.i. “bijna altijd te formalistisch, d.w.z. te uiterlijk” was.’ ‘Van Huet
tot Van Eyck is de Nederlandse kritiek gericht op de ontdekking van de schrijver.’
Na de eerste wereldoorlog ‘komt aarzelend die andere methode van
literatuurbeschouwing naar voren, die het werk los van de auteur, geëmancipeerd
van de auteur, bekijkt. Aanleidingen daartoe kwamen uit het buitenland.’ Worden
genoemd: Mallarmé, Valéry, Eliot. ‘John Crowe Ransom heeft Eliot's positie met
enig recht gekenschetst als het herstel van de oude kritiek.’ ‘Afkeer van de
biografische en psychologische kritiek (...) bestond natuurlijk speciaal bij hen, die
een literaire façade gerespecteerd wilden zien.’
‘Een belangrijker motief voor de terugkeer naar een onpersoonlijke kritiek was
de geldige overweging, dat oppervlakkige wetenswaardigheden de aandacht afleidden
van steeds gecompliceerder wordende, symbolische teksten, die zonder een geduldige
beschouwing ontoegankelijk moesten blijven. In ons land vertegenwoordigden
Herman van den Bergh, Martinus Nijhoff, en D.A.M. Binnendijk deze tendens, die
o.a. door de felle reactie van het tijdschrift Forum niet tot ontplooiing kwam.’ ‘In
hoeverre Van den Bergh tot de voorstanders van een overwegend formalistische
kritiek moet worden gerekend, is trouwens twijfelachtig.’ Maar zijn formule
‘dichtkunst is onafhankelijk en autonoom’ heeft er misschien wel iets mee te maken.
Nijhoff wordt geciteerd. De discussie Binnendijk - Ter Braak en daarna Marsman-Du
Perron, wordt vermeld, met als afsluiting Bloem's karakteristiek: vorm of vent. Het
beginselprogramma van Forum richt zich ‘tegen de vergoding van de vorm’; de
redactie van het blad verdedigt de ‘opvatting, dat de persoonlijkheid het eerste en
laatste criterium is bij de beoordeling van de kunstenaar.’
De vijftigers namen een tussenpositie in. Blijkens uitlatingen van Kouwenaar
‘waren zij zelfs bezig de scheiding tussen vorm en inhoud op te heffen.’
‘Een overwegend formalistische kritiek is in ons land voor het eerst systematisch
aan de orde gesteld in het tijdschrift Merlyn.’ Volgt citaat uit Ter inleiding (Jaargang
I, nr 1) waarin de afkeer van vormzaken en tech-
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nische problemen en de voorkeur voor buiten-tekstuele verklaringen gehekeld worden.
Onderzoek van de tekst, ‘een analyse van de structuur, zoals men gaarne zegt,
omdat “structuur” zoveel inwendiger klinkt dan “vorm”’, is nuttig en nodig. Dat is
bewezen in de angelsaksische landen. Sommigen hebben het daar verdedigd als de
aanloop tot een ‘meeromvattende filosofische of psychologische kritiek. Anderen
hebben beseft, dat de tekstanalyse, die zich tot zuiver formele problemen beperkt,
een abstracte en weinig zinvolle bezigheid is. Men kan geen woord hanteren zonder
met betekenissen te maken te krijgen, die niet kunnen worden losgemaakt van
sensibiliteit, van historisch verband, van maatschappelijke achtergrond, morele
bedoelingen en psychologische samenhang. In analyses die werkelijk expliceren zijn
deze problemen verwerkt met of zonder medeweten van de analyst.’
‘Typerend is het misverstand, dat aan de redeneringen van Merlyns redacteur J.J.
Oversteegen ten grondslag ligt.’ (Volgt een bestrijding van mijn essay Analyse en
oordeel, waar ik later uitgebreid op in zal gaan, zodat citeren in deze samenvatting
niet nodig is.) Gomperts concludeert dat ‘de wil om er een theorie op na te houden
en anderen op grond daarvan te bestrijden bij deze criticus zo krachtig is, dat het
soms aan zijn aandacht ontsnapt, dat hij geen theorie heeft.’
De praktische kritiek in Merlyn is meermalen waardevol gebleken, ‘al moet het
wereldvreemde terugdeinzen voor een complete menselijke reactie een verarming
worden genoemd.’
De positie van Merlyn kan vergeleken worden met die van Picard, die tegen de
Nouvelle Critique ‘de erfenis van Lanson probeert te verdedigen.’ De
litteratuurbeschouwing is niet denkbaar zonder de oncontroleerbare uitspraken waar
Merlyn zich tegen verzet. ‘De criticus oordeelt altijd op grond van een geheel van
persoonlijke ervaringen, controleerbare kennis en aprioristische overtuigingen.’ ‘De
betekenis, die aan (een) tekst gegeven wordt, onttrekt zich al aan de
controleerbaarheid, wat eveneens en nog duidelijker geldt voor de waardering die
men eraan hecht.’ De criticus moet zich niet afvragen wat hij zou moeten, willen,
kunnen vinden, maar ‘wat vind ik, als ik zou moeten antwoorden alsof ik de zekerheid
had, dat mijn oordeel in een grote boekhouding over het menselijk gedrag wordt
aangetekend en altijd bewaard blijft?’
Het doen van controleerbare uitspraken is niet de taak van de criticus; ‘dat is zijn
taakje, zijn elementaire en preliminaire verrichting. Zijn taak en zijn
verantwoordelijkheid is het zelfstandig en oncontroleerbaar oor-
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delen, met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en zijn ingewanden.’ ‘Welk doel is er
mee gediend om te doen alsof een literair werk een zelfstandig bestaan leidt en niet
de communicatie is van een auteur niet lezers? Wat is het doel van het niet-gebruiken
van referentie-punten uit de werkelijkheid? Het opstellen van zulke regels* is goed
voor puzzelaars’ etc.
‘Hoeveel realiteit, voor de lezer herkenbare realiteit, durft een schrijver aan - dat
is een maatstaf, die de kritiek niet kan opgeven.’ ‘Zonder elementen die voor de lezer
herkenbaar zijn is er geen literatuur en zonder gebruik te maken van die elementen
is er geen literaire kritiek.’ ‘Aanvaardt men eenmaal, dat men zo veel mogelijk moet
begrijpen van het literaire werk met inbegrip van de maker en zijn problemen, dan
is het niet moeilijk in te zien, dat verschillende methoden gebruikt kunnen worden
om erin door te dringen.’ Als het fout gaat hoeft dat niet aan de methode te liggen.
‘Psychologie - en de psychoanalyse in het bijzonder - is een bedrieglijke methode.’
Dit wordt geadstrueerd aan de hand van een verzonnen roman, en van bepaalde
Hamlet-interpretaties, beide draaiend om ‘het Oedipus-complex’. ‘De schrijver moet
dus inderdaad soms niet op zijn woord geloofd worden. Soms ook wel.’ Daar zijn
geen regels voor op te stellen. De criticus ‘kan zich niet beperken tot “de woorden
op de pagina”, afzien van wat hij uit anderen hoofde weet, simuleren dat het werk
niet door een mens geschreven is, op een bepaalde tijd, in een bepaalde situatie, maar
als het gouden boek der Mormonen uit de hemel is gevallen.’
‘De grenzen verschuiven. Het is kenmerkend voor onze tijd, dat de literatuur steeds
minder esthetisch-formalistisch en steeds meer autentiek-documentair wordt.’ ‘Een
criticus, die er iets van wil begrijpen, moet wel op de werkelijkheid letten, op de
oorlogen en de dreigingen die in de kranten te vinden zijn.’
‘De eerste weg van de kritiek, die door Huet verlaten werd en die nu door de critici
van Merlyn is ingeslagen, is wat mooier geplaveid dan de aloude weg van de
Letteroefeningen, maar het is dezelfde weg. Men huldigt er zonder het te beseffen
nog steeds de regels van Aristoteles’ (volgt citaat).
‘Het spreekt vanzelf, dat de praktijk aan de gestelde idealen van de autonome
structuur-analyse niet beantwoordt. In zijn formele bezigheden zijn de waardeoordelen
binnen geslopen, zonder dat de criticus ze heeft

*

Le style c'est l'homme même: ‘de waardering die men aan een tekst hecht’; ‘Welk doel is er
mee gediend om te doen etc’; ‘zulke regels’, als er helemaal geen regels genoemd zijn. Maar
ik zal het alleen over de standpunten hebben.
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opgemerkt. Terwijl hij denkt dat hij structuurproblemen oplost, hanteert hij
voortdurend psychologische, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, die hij
niet als zodanig herkent. Terwijl hij meent dat zijn analyse uitsluitend naar objectieve
criteria luistert, spelen zijn idiosyncrasieën een onbespied spel.
Het is duidelijk, dat alles wat op deze manier naar binnen gesmokkeld is,
onbeproefd, ongetoetst en vaak van geringe kwaliteit is.’
Vaak heeft ‘de kritiek die in het werk de auteur wil vinden’ gefaald door niet aan
het werk zelf toe te komen, en daardoor ook de auteur te missen. ‘Analyse en
interpretatie zijn altijd noodzakelijk en het is een goed ding, dat daaraan in de literaire
kritiek meer aandacht wordt gegeven.’
De criticus die de tweede weg van de kritiek volgt, ‘heeft tot taak de geschriften
die vlak bij de realiteit gelegen zijn en die er soms zelfs niet uitgekomen zijn, met
begrip voor die realiteit te bekijken. Verder moet hij proberen het isolement van die
andere literaire kunstwerken, die een wereld apart zijn, te doorbreken door ze te
integreren in de wereld die hij vertegenwoordigt. Daartoe zal hij het werk opnieuw
moeten definiëren in de termen van die wereld.’ Hij zal moeten aantonen ‘dat het
geen creatie is in de metafysische betekenis van het woord, maar een communicatie
van een menselijk auteur.’
En dat was dan Gomperts, op 15 februari. Aangezien het te laat is om de Oude Rijn
door de Pieterskerk om te leiden, zal ik deze door ‘het spreekt vanzelf’ en ‘het is
duidelijk’ ingeleide beweringen als een samenhangend betoog behandelen en
beantwoorden. Op bepaalde onderdelen ga ik ongepast wijdlopig in, omdat de
verkeerde voorstellingen van Gomperts alleen op die wijze aan de kaak gesteld
kunnen worden. Juist de simplificatie is de meest kenmerkende eigenschap van zijn
redeneringswijze. Weerleggen is daardoor vaak alleen mogelijk door de zaak tot zijn
ware complicaties terug te brengen. Het spijt mij voor de liefhebbers van het
eenvoudige woord.

II
Op het eerste gezicht zal een enkele lezer misschien denken: hoe kan een uitspraak
van een eeuw geleden uitgangspunt worden voor een betoog dat hoofdzakelijk gericht
is op het bestrijden van een hedendaags standpunt, en het verdedigen van iets dat
daarvan de tegenpool geacht wordt? Zijn de opvattingen omtrent de aard van het
litteraire werk niet dusdanig veranderd dat de problematiek van de kritiek óók
fundamenteel verscho-
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ven is? Wat in de tijd van Huet ‘nieuw’ was, en wat ‘oud’, zou dat nu niet allemaal
‘oud’ zijn?
Ik vrees dat die naïeve lezer gelijk heeft, ook op het laatste gezicht. Huet's uitspraak
moet gezien worden in het kader van zijn tijd (dat zal Gomperts toch wel met mij
eens zijn?), dat wil zeggen: als een verdediging van de historische verklaring
tegenover een stelsel van normatieve eisen. Na honderd jaar historisme zal niemand
meer behoefte hebben aan een discussie met Huet. Wat hij zegt, zal door iedereen
wel min of meer juist geacht worden, zonder dat voor ons essentiële kwesties aan de
orde komen. Niet oor niets spreekt Huet van het nut voor de litteratuurgeschiedenis,
die hij zonder nadere precisering koppelt aan ‘de litterarische kritiek’.* Voor ons is
dat niet meer mogelijk. Wanneer Huet verklaart dat men meer inzicht in de litteratuur
krijgt door het werk als een uitvloeisel van de aard van de schrijver te beschouwen
en de schrijver weer als een kind van zijn tijd, geven wij hem gelijk zonder er lang
over na te denken. Bij teksten uit het verleden is het gevolg van dit uitgangspunt dat
wij vóór alles de historische situatie rond het werk gaan beschouwen. Als het om
hedendaags werk gaat, is voor ons Huet's uitspraak niet zozeer onjuist, als wel weinig
ter zake. Dan is ons doel immers niet meer: de ‘gezigteinder der
litteratuurgeschiedenis’ ruimer te maken. De hele vraag van: zoekt men de auteur
achter het werk, of richt men zich op het werk met de auteur daarin, oftewel: wil
men personalistische dan wel ergocentrische kritiek, komt bij Huet (nog) niet op. En
toch is dat de vorm waarin het probleem gesteld werd en wordt in Merlyn, dat
Gomperts bij de door Huet al verworpen Vaderlandsche Letteroefeningen wil
onderbrengen. Dat ik deze tegenstelling niet ad hoc uit mijn duim zuig, kan ik weer
alleen met citeren aantonen.** In nr 2 van de eerste jaargang schreef ik, n.a.v. Vestdijk
(p 4): ‘Voor de litteratuurbeschouwer, die niet veel anders is dan een koppige lezer,
is het onmogelijk om de man achter het werk in het vizier te krijgen; hij kent slechts
de man in het werk. Tussen lezer en

*

**

Het woord kritiek betekent in Huet's tijd iets anders dan nu. Ieder betoog over zijn kritische
opvattingen moet beginnen met een onderzoek naar de betekenis van de term zelf.
‘Vanzelfsprekend’ doet Gomperts dat niet. Wat betekent verder ‘zedekundig’? Gomperts
zegt er niets over.
Hier en in het volgende zal ik meestal uit mijn eigen stukken het materiaal halen dat nodig
is om Gomperts' weergave van wat Merlyn doet en wil te bestrijden. Het zou niet moeilijk
zijn, uit de stukken van de andere redacteuren even relevante notities te halen, maar ten eerste
citeer ik liever uit teksten waar ik mij geheel voor verantwoordelijk kan stellen (de redacteuren
zijn ten slotte levende en dus verschillende lieden), ten tweede ben ik de enige die Gomperts
bij name noemt en afwijst.
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schrijver in staat het boek, en de lezer kan er niet omheen kijken. Er bestaat dus, als
men wil, voor de criticus wel een ‘persoonlijkheid’ Vestdijk, maar het is niet de
meneer die in Doorn woont (...) Het is het geheel van eigenschappen van de schrijver
Vestdijk die men in zijn werk terugvindt. Niet zijn voorkeur voor honden of katten,
maar zijn stijl; niet zijn verhouding tot zijn moeder, maar de verhouding van zijn
figuren tot hun moeder. De psycholoog zal ons, door inlichtingen te verschaffen over
de meneer, natuurlijk óók wel iets meedelen over de schrijver, zoals wij weer door
onze analyse van het werk zíjn taak vergemakkelijken kunnen. Maar zijn doelwit
blijft de meneer, het onze het werk.’
Dit standpunt is discutabel, allicht: welk standpunt is dat niet of wil dat niet zijn?
Alleen, men kan het niet bestrijden door het gelijk te stellen aan dat van de
Vaderlandsche Letteroefeningen, dat Huet verwerpt vanwege zijn normatieve karakter.
Wanneer Gomperts als maatstaf voor de criticus onder meer neemt: ‘hoeveel realiteit,
voor de lezer herkenbare realiteit, durft een schrijver aan’, is hij het die voor een
normatief criterium opteert, en niet Merlyn. Van mij mag hij, maar hij moet de
tegenstelling tussen het op feiten gerichte historisme en de normatieve critici daarvóór
niet klakkeloos op actuele discussies toepassen, alsof dat malletje de blijvende
geldigheid had van de standaardmeter van Sèvres. Hij komt dan in de zonderlinge
situatie te verkeren, dat hij, om god weet wat voor reden er op uit om te bewijzen
dat anderen een ‘oud’ standpunt innemen, zich zelf moet beroepen op een auteur van
100 jaar geleden. Alles is op een of andere manier al wel eens ter sprake gekomen.
De discussie over de doelstelling der litteraire kritiek is altijd terug te brengen tot
bepaalde opvattingen omtrent de aard en de functie van de litteratuur, en dat is nu
eenmaal een oud verschijnsel, de litteratuur. Het zou dus gek zijn als bepaalde
kwesties nu pas voor het eerst op tafel komen. Het gaat er alleen om hoe en met welk
doel ze aan de orde gesteld worden. Als men Gomperts' voorstelling van zaken serieus
zou moeten nemen, draait alles om een tegenstelling die zich laat uitdrukken in de
formule: Huet tegen Aristoteles.
Huet's probleemstelling heeft dus nog niets te maken met de vraag of men de
auteur ‘achter’ dan wel ‘in’ het werk zoekt, maar met de vraag: levert kennis omtrent
het leven van de auteur relevant materiaal op voor het inzicht in de litteratuur.
Wanneer Gomperts in het volgende Huet's standpunt koppelt aan Buffon's stelling
‘le style c'est l'homme même’, zou men hem willen vragen: is dan de meest
onmiddellijke weg om ‘l'homme’ te leren kennen niet de bestudering van zijn ‘style’?
De Gourmont,
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van wie Eliot het gros van zijn kritische ideeën betrok, deed dit inderdaad, en dat wil
dus zeggen dat de uitspraak van Buffon òf voor iedereen bruikbaar is, òf anders
geïnterpreteerd moet worden dan Gomperts doet.
Het gebruik van Huet's these als uitgangspunt leidt, daar gaat het om, tot een
anachronistische aanpak. Deze methodische fout wordt door Gomperts daarna zodanig
aangedikt, dat men na een paar bladzijden zijn ogen al niet meer gelooft. ‘De beweging
van tachtig leidde tot een grotere en intensievere aandacht voor vormproblemen,
maar het beginsel van de eenheid van schrijver en werk, van mens en stijl, tastte zij
niet aan.’ Alsof dat te verwachten zou zijn! Alsof het niet gaat om volkomen
verschillende probleemvelden! Het standpunt van de 80ers adstrueert Gomperts dan
met citaten die ‘een sterke persoonlijkheid’ eisen van de scheppende schrijver (Kloos)
of de criticus (Van Deyssel). En daarmee komt wéér een andere zaak aan de orde.
Een criticus als Bloem bijvoorbeeld sprak ook herhaaldelijk over de noodzakelijkheid
van een sterke persoonlijkheid, maar precies tegelijkertijd fulmineerde hij tegen
diegenen die de auteur achter het werk zochten. Maar Gomperts doet, hier en elders,
of het allemaal lood om oud ijzer is. Als criticus huldigde Van Deyssel inderdaad
ongeveer het standpunt dat men de schrijver moest opzoeken (erg duidelijk is hij
overigens niet op dit punt), maar Kloos koos een heel ander uitgangspunt. Hij meende
dat men het werk intensief moest bestuderen om de bedoelingen van de auteur te
achterhalen, en zich daarna moest afvragen in hoeverre hij er in geslaagd was die
bedoelingen te realiseren, - een standpunt dat tegenover dat van Merlyn staat, maar
dat evenmin iets te maken heeft met het personalistische. In ieder geval: noch het
citaat van Kloos, noch dat van Van Deyssel, kan men een plaats geven in Huet's
tegenstelling, omdat zij niet over het doel van de criticus gaan.
De dichotomie die de inzet van Gomperts' oratie is, handhaaft hij tot het einde, en
om die hardnekkigheid kan men hem bewonderen. Maar de feiten komen door die
vasthoudendheid wel in het gedrang.

III
Een van de weinige passages die ik in mijn samenvatting van Gomperts' oratie even
heb laten liggen, zal ik nu in zijn geheel citeren, omdat het een model voorbeeld is
van zijn feitenweergave. De lezer kan dan meteen nog even genieten van een luchtiger
wijze van redeneren dan ik hem te bieden heb.
‘Bij Verwey (vervolgt Gomperts na de Kloos- en Van Deysselcitaten)
vindt men een tempering van het extreme individualisme,
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doordat de dichter, “hetzij hij in of om zich ziet” (...) “niets anders dan
verwantschap vindt, verwantschap met het leven in hem, verwantschap
met de schepselen die, als hij, door het leven zijn voortgebracht. Hij
ondergaat niet, hij doet, want iedere aanraking buiten hem en iedere
verzinking in hem zijn een versterking van die persoonlijkheid die door
al de krachten van zijn gemoed en geest gevoed wordt.” En Van Eyck
trekt uit deze herziene opvatting van de persoonlijkheid de consequentie
voor de kritiek, die z.i. “bijna altijd te formalistisch, d.w.z. te uiterlijk”
was: “Doordringen in de persoonlijkheden, uiteenzetten hoe een bepaalde
innerlijkheid haar adaequate uiting moet vinden in het kunstwerk, dit bij
geheel verschillende wezens bewerkstelligen, het is de eenige juiste
kritische methode.”
Van Huet tot van Eyck is de Nederlandse kritiek gericht op de ontdekking
van de schrijver.’
Het lijkt allemaal mooi te kloppen, zoals het daar staat. En dat woord ‘formalistisch’
komt schitterend op tijd. In het vervolg kan dus rustig van formalistische kritiek
gesproken worden als het gaat om de ergocentrische, om de kritiek van hen die menen
dat men de essentiële eigenschappen van een auteur het beste in het werk kan leren
kennen. Zowel Verwey als Van Eyck gebruiken het woord ‘persoonlijkheid’, al heeft
Verwey het over de dichter in statu creandi, en Van Eyck over de doelstelling van
de criticus. Hoe dan ook, alleen al met dat signaleren van het forumiaanse wachtwoord
is de zaak toch zeker al bekeken?
Toch niet helemaal, nee. Om te beginnen wordt het woord persoonlijkheid door
letterlijk iedereen in die periode gebruikt, en door lateren niet minder. Niet het woord
maar de betekenis die de auteur eraan verbindt, geeft uitsluitsel over zijn standpunten
op het terrein van de kritiek. Bloem bijvoorbeeld, maar ook Nijhoff, Dirk Coster,
Anthonie Donker en Marsman kunnen er niet buiten, en allemaal verstaan zij er iets
anders onder. Het meest frequent komt men, buiten Forum, het woord tegen bij
Nijhoff in de twintiger jaren, en bij Donker. Geeft dat niet te denken over de betekenis
van het woord bij Verwey en Van Eyck in 1913? Ik neem de kans waar om Van Eyck
(die immers volgens Gomperts de consequentie voor de kritiek ‘trok’ uit de herziene
opvatting van de persoonlijkheid bij Verwey) nader te behandelen. Dat moest altijd
nog eens gebeuren in Merlyn, een uiteenzetting over de kritische uitgangspunten van
de theoreticus in onze litteratuur, die wij een geestverwant kunnen noemen, meer
dan bijvoorbeeld Nijhoff. Niet zozeer in de theoretische praktijk,
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de methode, als wel in zijn doelstelling lijkt hij frappant veel op ons, quod est
demonstrandum. Wanneer Gomperts nu zou beweren dat het hem juist om die methode
gaat, moet ik hem teleurstellen. Dat zégt hij nu wel in zijn oratie, dat hij twee
‘methoden’ tegenover elkaar stelt*, maar in staat in de hele rede geen woord over
methode. Hij heeft het in werkelijkheid voortdurend over de doelstelling van de
kritiek: meneer of werk. Al daarin verschilt hij van Van Eyck; over de methode hoeft
dus niet eens gesproken te worden. Maar in een leidse aula is het natuurlijk wel
plezierig als je Van Eyck aan je kant kunt krijgen. We zullen zien.
Om te beginnen vind ik het niet zo verstandig van Gomperts dat hij voor zijn
citaten van Verwey en Van Eyck de Beweging-discussie van 1913 over rhetoriek
heeft genomen (zoals die afgedrukt staat als bijlage bij de Verzamelde beschouwingen
van Bloem, maar dat zegt hij er niet bij). Voor een inzicht in de standpunten van
Verwey is die discussie ongetwijfeld verhelderend, maar voor Van Eyck had Gomperts
beter diens inaugurele rede kunnen lezen, bijvoorbeeld. Dan had hij de standpunten
van die voorganger meteen goed leren kennen; in 1913 zijn die nog niet zo ver
uitgewerkt. Hoewel, zelfs toen al dacht Van Eyck anders over de kritiek dan Gomperts
suggereert, maar om dat te zien moet men wel meer lezen dan alleen die paar halve
citaten. Wat bedoelt Van Eyck met ‘persoonlijkheid’, met ‘formalistisch’
bijvoorbeeld? Net als bij Huet, houdt Gomperts geen rekening met het verband waarin
de uitspraken van Van Eyck voorkomen, en ditmaal ziet hij kans er vrijwel het
omgekeerde uit te halen van wat er in zit.
Van Eyck verzet zich tegen de term ‘rhetorisch’ die voor zijn poëzie gebruikt was
in een (positieve) bespreking van Bloem, en die overgenomen werd door Verwey.
Deze achtte het woord nuttig als karakteristiek, en haalde er ook Gossaert's ‘bezielde
rhetoriek’ bij aan.
Hiertegen tekent Van Eyck protest aan, ten eerste omdat het woord nu eenmaal
negatief geladen is, en ten tweede omdat het een verwarring teweeg brengt die de
oude gelijkstelling van dichtkunst en gesproken rede langs een omweg weer binnen
haalt. ‘Een goed gedicht is nimmer een beker wijn’, zegt hij onder meer, en dat doet
ons al vrezen dat het een andere kant uit gaat dan Gomperts zou willen: de vorm
wordt niet als een toevallige huls om een min of meer geslaagde inhoud gezien, maar

*

Ook in het VN-interview laat Gomperts zich in deze zin over zijn bedoelingen uit: ‘Ik heb
in mijn rede aangegeven dat er twee methoden zijn, waarvan ik aan een de voorkeur geef.
Namelijk de tekst gebruiken als een middel om de man of vrouw die hem heeft gemaakt te
ontdekken.’
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als de zichtbare verschijning daarvan. Dat houdt natuurlijk niet rechtstreeks verband
met de doelstelling van de criticus, werk of man, maar Gomperts vindt van wel, en
voor hem moet het dus een teleurstelling zijn. In de ogen van Van Eyck is in ieder
geval de vorm-kritiek niet los te maken van het kritische bedrijf in zijn geheel.
Ik moet Gomperts nog meer verdriet doen: ‘Hij is de zuivere dichter (schrijft Van
Eyck), de dichter van waarachtige poëzie, wanneer zijn persoonlijkheid waardevol
is, en wanneer hij haar volledig doet leven in zijn werk, dat zelf organische eenheid
is.’ Het eerste deel van deze zin lijkt nog veel op wat Kloos en Van Deyssel voor,
Bloem en Donker na Van Eyck schreven, maar het tweede, die organische eenheid,
dat wordt verontrustend. De klap valt in deze opmerking (De Beweging 1913, I, p
306): ‘(De dichter) uit zich, omdat hij niet anders kan, en wanneer hij een doel heeft,
dan is dat die uiting zelve.’ Dus geen communicatie van mens tot mens? Nee, want
dàt zoekt de rhetor: ‘Hij uit zich nooit, alleen om een rede tot stand te brengen, zijn
doel is de inwerking en het gevolg der inwerking zijner rede.’ Maar als dichter en
redenaar een zo verschillend doel hebben, hoe heeft men dan ooit kunnen spreken
van ‘rhetorische poëzie’? Antwoord: ‘Dat de kritiek al zeer spoedig de fout beging
het geheele begrip rhetoriek om een analogie binnen de poëzie te halen, was voor de
kritiek, die zich altijd door dergelijke verwarringen onderscheiden heeft, haast
onvermijdelijk. Kritiek was bijna altijd te formalistisch, d.w.z. te uiterlijk.’ Dat is
het verband waarin het woord formalistisch gebruikt wordt, en het heeft niets te
maken met de term ‘formalistische kritiek’ zoals Gomperts die bezigt. Het houdt in,
dat de critici poëzie en rhetoriek met elkaar verward hebben omdat deze, als ‘bezielde
expressiewijzen’, uiterlijk op elkaar lijken, terwijl ‘de essentie van den dichter een
andere (is) dan die van de redenaar.’ Ik zou Gomperts in gemoede willen vragen:
wat denkt hij dat Van Eyck's standpunt geweest zou zijn ten opzichte van de
gelijkstelling van litteratuur en document omdat het allemaal menselijke uitlatingen
zijn? Wie zou in van Eyck's terminologie ‘formalist’ zijn: Gomperts, die beslist niet
wil horen van een behandeling van de litteratuur als afzonderlijke categorie van
uitspraken, of Merlyn, dat op die bijzondere geaardheid van het litteraire werk zijn
benaderingen* ervan baseert? Het bestanddeel Van Eyck had

*

Er is geen recept-Merlyn. Er zijn namelijk vrijwel evenveel benaderingen als besproken
boeken. Wel hebben de redacteuren van Merlyn bepaalde, onderling verschillende, opvattingen
over de aard van het litteraire werk, die meebrengen dat zij - en ditmaal alle drie - de
ergocentrische doelstelling verkiezen boven de personalistische. Dat neemt niet weg dat er
personalistische essays in ons blad gepubliceerd werden.
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Gomperts beter weg kunnen laten uit de cocktail die hij in zijn leidse fles heeft staan
schudden.
Overigens gaan al deze uitspraken van Van Eyck weer over het wezen van de
poëzie, en niet over de methode of de doelstelling van de litteraire kritiek. Daarover
is in de discussie over de rhetoriek nog niet veel te vinden. Hoogstens dit: ‘Het gaat
om het genot van het kunstwerk: dit is er, of is er niet, afgescheiden van de
categorieën. Genot van het kunstwerk wordt verhoogd en vervolmaakt door zo diep
mogelijke kennis van menschelijkheid’. Dus op dit punt vindt Gomperts dan Van
Eyck aan zijn zijde? Helaas, zelfs dat niet. Van Eyck kan men nu eenmaal niet vlug
lezen. Hij vervolgt: ‘Slechts één weg om die te verkrijgen: in het werk de
persoonlijkheid te speuren, en van haar uit het werk tot in haar finesses te doorgronden
met de verdiepte kennis van het werk weder tot den levenden mensch te keeren, om
van hem wéder tot het gedicht te gaan etc.’ Let wel: in het werk de persoonlijkheid
te speuren. Dat is dan ook wat Van Eyck in de praktijk doet. Wie zijn kritische
methode wil bestuderen, moet bijvoorbeeld dat essay over Engelman lezen dat Dirk
Coster in 1932 (brief aan Donkersloot) al ‘scholastiek’ vond, net als Gomperts mijn
stuk Analyse en oordeel dus. Ondertussen, hoe graag ik ook de methode van Van
Eyck nader zou willen bespreken, ik moet mij hier beperken tot zijn uitgangspunten,
aangezien Gomperts zich óók niet voor methode interesseert, en Gomperts zit vandaag
nu eenmaal op de versierde stoel.
Voor een helder inzicht in Van Eyck's theoretische opvattingen over de functie en
de doelstelling van de kritiek, moet men zijn inaugurele rede lezen (net als bij
Gomperts, had ik bijna gezegd, maar zo slecht ben ik hem toch niet gezind). Citeren
maar weer. Al is de stijl bar ontoegankelijk, het is toch een genoegen, want in die
periode heeft niemand een zo voortreffelijke uiteenzetting gegeven van het doel van
de ergo-centrische kritiek, als Van Eyck. Dit werd geschreven in 1935:
‘(De voorwaarde van het optreden van de verbeeldingswerking, d.i. het hoogste
kenvermogen) is, altijd: het streven om zo veel mogelijk kenmerken van een te
bestuderen object zo zuiver mogelijk te onderscheiden en in hun werkelijke
samenhang te begrijpen tot zo ver voort te zetten, dat het zoals ik het noemde
dwingend verband bereikt of benaderd is, waardoor de intuïtie, of wilt ge de
verbeelding tot werking genoopt wordt.’ De kunstcritici ‘(plegen) het noodzakelijk
aandeel en dus zelfs de rechten van het subjectieve te wijde grenzen toe te kennen.’
‘Dwingend verband, gelijk ik het kunstwerk noemde, van vaststaande woorden, kan
die dwingende macht zich bij de eerste lezing dus onvermijdelijk nog maar ten dele
doen
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gelden, omdat, dank zij de subjectieve bevangenheid van de lezer, wel de woorden
en hun verband, maar geenszins hun betekenis of die van hun samenhang al voldoende
vaststaan en dus geen zodanige beleving van persoonlijk* leven in persoonlijke vorm
tot stand komt, dat van werkelijke aanschouwing, van volledige beleving, van
voltooide kennis sprake zou kunnen zijn. (...) De kritikus, die het werk karakteriseren
en zelfs beoordelen zal, maar het daarvoor naar alle zijden en op alle wijzen in al
zijn kenmerken dient te kennen, zal tegelijk naar die zo onbevangen mogelijke
ontvankelijkheid van zich zelf als subject en naar die volste en fijnst bewerktuigde
kennis van zijn object, het kunstwerk streven, die alleen door de aandachtigste
bestudering, de geduldigste doordringing van dat kunstwerk verwezenlijkt kunnen
worden. Ook op dit gebied is de kritische arbeid van de onderzoeker ons dus
onmisbaar gebleken. Slechts de door dat kritisch onderzoek zo volledig en zo
nauwkeurig mogelijk vast te stellen zin van de woorden en van hun samenhang kan
aan dat dwingend verband van woorden, als het welk ik het kunstwerk kenschetste,
die vereiste volheid van macht geven, die het tot een waarlijk dwingend verband
maakt en de geest de beslissende verbeeldingswerking afdwingt, waarin, voorzover
het de mens gegeven is zuivere ervaringen te hebben, het kunstwerk in zijn levende
eigenheid zuiver doorleefd en genoten wordt.’ ‘Zodat helder begrepen worde dat,
hoezeer de eis van onderwijs in “de” Nederlandse letterkunde bestudering van haar
werken in al hun grondslagen en voorwaarden - culturele, economische,
maatschappelijke - en in al haar aspecten en betekenissen - persoonlijke, soortelijke,
nationale, algemeen menselijke - insluit, hun centrale betekenis als kunstwerken
niettemin altijd op de voorgrond moet blijven. Op de voorgrond moet blijven, èn
omdat zij als kunstwerken alleen dan in hun wezen, dat uiteindelijk hun vorm is en
als vorm beschouwd moet worden,** te beleven en te kennen zijn, èn omdat alle
andere beschouwingswijzen, waartoe zij op zichzelf of in hun onderlinge samenhang
aanleiding geven, voor hun eigen zuiverheid, betrouwbaarheid, waarde, van die der
beschouwing van het kunstwerk in en uit zijn wezen als kunstwerk afhankelijk zijn.’
Ik denk dat de lezer nu wel begrijpt waarom ik Gomperts' inlijving van Van Eyck
bij de personalisten, culminerend in de brede greep: ‘Van Huet

*

**

De betekenis van het woord persoonlijk bij Van Eyck kan uit dit citaat (Oratie, p 24)
opgemaakt worden: ‘(het object van de litteratuurbeschouwer, d.i. het kunstwerk, is een) uit
haar eigen wezen levende persoonlijke verschijning’. Men kan het vertalen als: van alle
andere dingen onderscheiden.
Hier gaat Van Eyck veel verder in de richting van een primaat van de vorm, dan de
Merlynredacteuren ooit gedaan hebben, of ooit zouden kunnen doen.
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tot Van Eyck is de Nederlandse kritiek gericht op de ontdekking van de schrijver’,
niet anders wens te karakteriseren dan als een vervalsing.
Hetzelfde geldt voor menig ander geval in de oratie van Gomperts. Ik zal dat niet
zo uitgebreid kunnen aantonen als in het geval van Van Eyck, want de nonchalante
alinea's van Gomperts zouden bijna steeds pagina's bestrijding eisen. Zo gaat het nu
eenmaal als er door een genuanceerde bestrijding eisen. Zo gaat het nu eenmaal als
er door een genuanceerde problematiek met klompen wordt gelopen.
Verwey staat hier evenzeer ten onrechte. Zijn essay van 1913 is gebaseerd op de
onscheidbaarheid van vorm en inhoud. De losraking van de poëzie uit de al te
individuele sfeer van 80 karakteriseert hij als: ‘een terugwijken van het woord voor
de volzin. (...) Zin- en zenuwgevoel uiten zich door woord, - de diepere eenheid van
de geest drukt zich in de volzin uit.’ Dat lijkt een nogal vormelijke manier van
karakteriseren! Ook over de verhouding persoon-werk staat iets interessants in dit
essay: ‘(De) gewone denkende en gedachten uitende persoon is vervangen door een
andere, die de eerste wel niet vernietigt, maar toch aan zich onderwerpt.’ Welke
doelstelling zou de schrijver van deze zin aan de kritiek voorschrijven? Van Huet
tot Van Eyck is de Nederlandse kritiek gericht op de ontdekking van de schrijver,
jawel. Op niets lijkt de omschrijving van Verwey zoveel als op de ‘persona poetica’,
het ‘lyrische Ich’ etc. van de moderne litteratuurwetenschap, van die
litteratuurwetenschap dus, die het gedicht op allerlei wijzen wil beschouwen, behalve
als rechtstreekse uiting van de auteur.
Na Van Eyck (en dat schijnt te betekenen: na de eerste wereldoorlog, Gomperts
dixit) begint dus die andere ‘methode’ van litteratuurbeschouwing, die ‘het werk los
van de auteur, geëmancipeerd van de auteur, bekijkt.’ ‘Aanleidingen daartoe kwamen
uit het buitenland.’ Over wie gaat het dan? Over Herman van den Bergh (aanleidingen
uit het buitenland), Nijhoff (wee de sukkels die geprobeerd hebben verwantschap
tussen Eliot en Nijhoff vast te stellen in plaats van ‘aanleiding’) en Binnendijk
(beïnvloed door Nijhoff? Mis, door ‘het buitenland’).
De duivel in dit buitenlandse doosje is Eliot. Hij was een vertegenwoordiger van
de oude kritiek, Crowe Ransom heeft het gezegd. Of liever: Hyman zegt dat Crowe
Ransom het gezegd heeft, want ook deze uitspraak heeft Gomperts niet bij de auteur
zelf gevonden. Dat hij pech heeft gehad, zeg ik er alleen voor de volledigheid bij: er
bestaat geen onbekwamer boekje over de moderne Angelsaksische kritiek dan dat
van Hyman, al kan ik nog vollediger worden en vermelden dat Gomperts er één
interessante zin uit had kunnen lichten, meteen op de eerste bladzij, cursief gedrukt
en dus
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zelfs bij doorbladeren al gemakkelijk te vinden: het New Criticism ‘could be crudely
and somewhat inaccurately (be defined) as the organized use of non-literary techniques
and bodies of knowledge to obtain insights into literature.’ Net Gomperts, deze New
Critics. In ieder geval: net niet de merlinisten.
Terug naar de donkere dagen van de ‘onpersoonlijke, formalistische’ kritiek, die
door Nijhoff (accoord wat zijn theorie betreft), Binnendijk (accoord wat Prisma
betreft) en Van den Bergh vertegenwoordigd wordt. Van den Bergh? Hier aarzelt
ook Gomperts. De preoccupaties van De nieuwe tucht wijzen in die richting, zegt hij
‘en misschien heeft zijn formule “dichtkunst is onafhankelijk en autonoom” er ook
iets mee te maken.’ Zou dat wel zo zijn? Of moet men eerder aan de Croceaanse
‘autonomia’ denken: ‘De literatuur pretendeert niet alleen te zijn, maar wordt ook
meer en meer gezien als het levenscommentaar van een instantie die geen instantie
boven zich duldt. Een aanzienlijke hoeveelheid literatuur verwijst niet meer naar
theologie of filosofie en vaak verwijzen deze disciplines naar haar.’ Deze rake
opmerking is overigens niet van Croce, maar van Gomperts (Oratie p. 14). Zij geeft
echter heel aardig weer wat Croce onder autonomie verstond, en Herman van den
Bergh met hem.
De ontwikkeling van deze ‘formalistische’ kritiek is tegengehouden door Forum,
verklaart Gomperts. Ik betwijfel het: Van den Bergh, als die er dan bij hoort, schreef
al lang geen kritieken meer; Nijhoff was in de loop van de twintiger jaren steeds
minder theoretisch geworden, en maakt omstreeks 1930 hoogstens een zijdelingse
opmerking over zijn specifieke theoretische probleem, de verhouding vorm-inhoud.
De theorie zelf wordt door anderen overgenomen en uitgewerkt, op verschillende
wijzen: Anthonie Donker, Vestdijk. Zij komen in Gomperts' oratie niet voor maar
daarom bestaan ze wel. Dat Vestdijk ontbreekt zal zelfs Gomperts' koorknapen
misschien even verbaasd hebben. Eerlijk gezegd heb ik zo'n idee dat Gomperts zich
herinnerde dat hij al drie keer op Vestdijk uitgegleden is. Hij zal het welletjes
gevonden hebben.
Ondertussen, langs het opstapje van vier alinea's Binnendijk, in de inleiding van
Prisma, die een achteraf raadselachtig heftige reactie teweeg brachten bij vooral Ter
Braak, en op de vleugels van het verkeerd geïnterpreteerde woord formalistisch in
een Van Eyck citaat, zijn wij nu van de problematiek auteur-werk op die van
vorm-inhoud gekomen. Blijkens de titel van Gomperts' oratie, de twee wegen van
de kritiek, vindt hij dat allemaal hetzelfde. Ook later noemt hij de door hem als
formalistisch gekarakteriseerde kritiek van Merlyn ‘dezelfde weg’ als de door Huet
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verlatene van de Letteroefeningen. Het is een gelukkig makend perspectief voor de
litteratuurwetenschap: al die problemen, die bestaan helemaal niet, er zijn twee
kampen en daarmee basta.
Over de 50ers wordt eigenlijk niets duidelijks gezegd, dus daar hoef ik niet op in
te gaan. De enige essayist van Vijftig, Rodenko, wordt niet genoemd. Vooruit maar.
En dan komt Merlyn, waarin ‘een overwegend formalistische kritiek in ons land
voor het eerst systematisch aan de orde (is) gesteld.’ Uit alles blijkt dat de rest van
het betoog aan de bestrijding van Merlyn gewijd is, ook het goochelen met de
psychologie, op basis van een zo indrukwekkend nietszeggend woord als
Oedipus-complex*. Even was ik nog van plan ook daar op in te gaan, maar ik zal
Gomperts zijn verzonnen romanfiguur bij nader inzien maar niet afnemen.
Voor de vervalsing van de standpunten van Merlyn, en vooral de mijne, wil ik
echter graag een nieuw hoofdstukje beginnen.

IV
Dat Merlyn een zuiver ‘formele’ kritiek bedrijven zou, is al volmaakte nonsens.
Gomperts citeert slimmigjes uit Ter inleiding van ons eerste nummer, en doet dan
alsof wij met de provocerende opmerking dat ‘aandacht voor de vorm, voor technische
problemen, als lichtelijk ongepast (geldt)’ bedoeld hebben dat wij het over niets
anders zullen gaan hebben. Daarna stelt hij ‘structuur’ gelijk aan ‘vorm’ en zo kan
hij, drie soliede jaargangen vol essays negerend, ons kritisch credo als formalistisch
kenschetsen. Maar kijk, structuur is nu juist niet het zelfde als vorm. In het begrip
structuur komen vorm en inhoud onscheidbaar samen. Wanneer Gomperts het van
mij niet geloven wil, moet hij Dresden's Een wereld van woorden er maar eens op
doorlezen. Ik vind het beslist niet aardig van hem dat hij zo laatdunkend doet over
de standpunten van een schoolvriend, en dan nog wel op het ogenblik dat de man in
het buitenland is. In ieder geval, in Analyse en oordeel, mijn door Gomperts afgewezen
essay over juist deze problematiek, definieer ik structuur als: de unieke samenhang
van alle aspecten van vorm en inhoud. Ieder van die woorden

*

De verhouding litteratuurbeschouwing-psychologie is natuurlijk een boeiende aangelegenheid.
Men kan er echter alleen met vrucht over spreken als men de opinie van de vakpsycholoog
kent. Alleen hij overziet de complexe problemen van zijn vakterrein voldoende om
ontoelaatbare simplificaties te vermijden, en de juiste verhouding te handhaven tussen
algemeen en individueel. Niemand heeft er wat aan als de litteratuurkundigen en de critici
op eigen houtje het kunstbeen in elkaar gaan knutselen waarmee zij de ‘leek’ willen laten
lopen.
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licht ik vervolgens nader toe. Voor vorm en inhoud ga ik uit van de functionele
verbondenheid van de twee. Bij een dergelijk uitgangspunt kan eenvoudig geen
sprake zijn van een louter formele kritiek.
Dit is niet alleen in theorie het geval. De analyses in Merlyn, die van anderen en
die van mij, bevatten doorgaans zeker notities over ‘de vorm’ maar dat is nooit het
einddoel. Inzicht in de vorm als het einddoel van de kritiek zien (zoals Van Eyck
doet, zie het aangehaalde op p. 162), dat zou niet in overeenstemming zijn met het
uitgangspunt dat ik in Analyse en oordeel heb omschreven. In Merlyn III, 4, p 274
zeg ik dan ook: ‘Deze technische zaken mag men niet te veel beklemtonen maar ze
zijn er en hebben hun bestaansreden.’ Voorzover ik weet zijn de andere twee
redacteuren van Merlyn het met dat uitgangspunt eens.
De passage in De twee wegen van de kritiek die in zijn geheel aan mijn opvattingen
gewijd is, begint met: ‘Typerend is het misverstand, dat aan de redeneringen van
Merlyns redacteur J.J. Oversteegen ten grondslag ligt.’ Het is niet helemaal duidelijk
waarvóór dat misverstand - een term die Gomperts graag gebruikt - typerend is. Ik
haal daarom de voorgaande passage maar even aan; daar zal ‘typerend’ op moeten
slaan. Het is trouwens een belangwekkende passage: ‘tekstanalyse, die zich tot zuiver
formele problemen beperkt, (is) een abstracte en weinig zinvolle bezigheid. Men kan
geen woord hanteren zonder met betekenissen te maken te krijgen, die niet kunnen
worden losgemaakt van sensibiliteit, van historisch verband, van maatschappelijke
achtergrond, morele bedoelingen en psychologische samenhang. In analyses die
werkelijk expliceren zijn deze problemen verwerkt met of zonder medeweten van
de analyst.’ Die Oversteegen die dat niet inziet! Gomperts staat zijn waarheid te
scanderen alsof hij tegen een dove praat. Analyse en oordeel, Merlyn III, 4, p 269:
‘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 en schrijven heeft zijn
verband met de 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.’
Ik moet mij blijkbaar opnieuw excuseren, en wel voor het feit dat ik mijn
praeliminaire notitie overbodig achtte. Wat ik verder nog heb geschreven over de
bagage die de criticus altijd meedraagt als hij het werk
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binnenkomt laat ik nu maar in de oude nummers van Merlyn begraven liggen. Ik kan
niet alles voor de tweede keer opschrijven.
Wat is nu dat typerende misverstand? Het wordt interessant, ik zal de lezer niets
onthouden. Mijn fout is dat ik meen, dat ‘de referentie-punten van een kritisch oordeel’
niet kunnen liggen in de werkelijkheid buiten het bekritiseerde boek. Maar dat heb
ik nooit gezegd. Ik heb gezegd: van een intra-litterair oordeel, en daartegenover heb
ik andere kritische oordelen (over litteratuur) gesteld, die ik extra-litterair noemde.
Het verschil tussen intra- en extra-litterair oordeel heb ik bladzijden en bladzijden
lang besproken. Met mijn opvatting van het litteraire werk als een zinvol
samenhangend geheel van woorden, staat in verband dat ik de mate waarin de in dat
werk getekende werkelijkheid overeenstemt met de buitenwerkelijkheid, niet relevant
acht voor het intra-litteraire oordeel. De problematiek waar het hier om gaat is die
van de mimetische tegenover de autonomistische kritiek. Persoonlijk acht ik de
stelling dat de litteraire werkelijkheid een afspiegeling is (moet zijn) van de
buitenwerkelijheid, het uitgangspunt van de mimetici dus, onhoudbaar, en in dat
verband heb ik ook de toetsing van die litteraire werkelijkheid aan de buitenwereld
voor het litteraire oordeel irrelevant genoemd. Deze keuze voor een autonomistisch
uitgangspunt heb ik zelf een ‘credo’ genoemd. De hele zaak heeft niets te maken, in
mijn betoog, met de vraag of men inzicht in het litteraire werk kan krijgen door
bestudering van de buitenwereld. Allicht kan dat, en doet men dat, altijd. Het ging
mij echter in het stuk Analyse en oordeel (de titel!) om de evaluatie: heeft de waarde
van een litterair werk iets te maken met de mate waarin het de ons vertrouwde
ervaringswerkelijkheid weerspiegelt, ja of nee. Als Gomperts tegen Merlyn het
argument uitspeelt: ‘In zijn formele bezigheden (bedoeld wordt: in de structuuranalyse,
J.J.O.) zijn de waardeoordelen binnengeslopen, zonder dat de criticus ze heeft
opgemerkt’, word ik mismoedig. Schrijf je een stuk van 60 pagina's om te betogen
dat de structuuranalyse hetzelfde is als het intra-litteraire waardeoordeel, dus: niks
insluipen maar vierkant hetzelfde, dan krijg je zoiets te horen!
Even verderop ziet Gomperts mij hevig knoeien met die verhouding van binnenen buitenwereld: ‘Maar waarom die buitenwerkelijkheid, waarnaar de
binnenwerkelijkheid verwijst, hoewel niet rechtstreeks, niet gebruikt mag worden
bij de beoordeling, kan deze criticus niet duidelijk maken. Verder denkende komt
hij wel tot de erkenning, dat het gevoel voor consistentie, waaraan de lezer het
gelezene toetst, te maken heeft met zijn werkelijkheidservaring. Hij tracht zich uit
die moeilijkheid te
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redden met de scholastieke bewering, dat “de directe toetsing aan de werkelijkheid
heeft plaats gemaakt voor een immanente toetsing”. Het is duidelijk, dat de wil om
er een theorie op na te houden en anderen op grond daarvan te bestrijden bij deze
criticus zo krachtig is, dat het soms aan zijn aandacht ontsnapt, dat hij geen theorie
heeft.’ Het zal wel een Oedipuscomplex en geen theorie zijn, dus.
Misschien, toch, heeft Gomperts niet helemaal goed gelezen wat ik schreef. Hij
wekt de indruk dat ik ‘het gevoel voor consistentie’ laat voortkomen uit de reactie
van een bepaalde persoon op de werkelijkheid. De waarheid is, dat ik de waarneming
van de werkelijkheid om ons heen als een eenheid, een eigenschap van waarnemen
tout court noem, - een uitgangspunt dat sedert de ontwikkeling van de
Gestaltpsychologie misschien niet zo heel wild is? Hetzelfde geldt dan voor het
litteraire werk. Maar de eenheid daarbinnen hoeft niet in overeenstemming te zijn
met wat wij als ‘normaal’ ervaren in de buitenwereld. Als ik Gomperts een vergrijsde
voorvader van dit mijn standpunt mag noemen - dat moet hem toch plezier doen dan lijkt mij dat hij bij Coleridge bijvoorbeeld al het een en ander vinden kan.
Wanneer hij meer gedetailleerd ingelicht wil worden over mijn opinies hieromtrent,
moet hij Analyse en oordeel maar eens in zijn geheel lezen.
Als hij dat zou willen doen, kan hij misschien meteen even nakijken, wie ik zoal
‘bestrijd’ n.a.v. de kwestie waar het hier om gaat. De mimetici in het algemeen,
accoord. Maar verder? Een discussie over het al dan niet bezitten van een theorie is
natuurlijk niet mogelijk. Wanneer Gomperts er trouwens werkelijk zo over zou
denken als hij beweert, begrijp ik niet, waarom hij juist mijn essay heeft gekozen
om het standpunt dat de ‘formalisten’ huldigen te bestrijden. De wetenschapsman
die twee theorieën tegenover elkaar stelt, waarvan hij er één zal verwerpen, zorgt er
toch zeker voor dat hij een waardig vertegenwoordiger daarvan op de korrel neemt?
Wat wil Gomperts, een theorie bestrijden of een persoon de mantel uitvegen die deze
theorie niet eens behoorlijk formuleren kan? Zo iemand zou ik maar negeren.
In ieder geval heeft Gomperts zich nu duidelijk als aanhanger van het mimetische
standpunt ontpopt. Voor mij is dat geen verrassing, maar ik vraag mij wel af of hij
de discussie misschien niet beter dáár had kunnen beginnen, als een discussie
tenminste zijn doel was.
Maar wacht even! Dat doet hij! Hij toont immers duidelijk aan dat ik het eerst
over de autonomie heb, en dat dan even later vergeten lijk te zijn. In Gomperts' eigen
woorden: ‘Dezelfde criticus neemt in zijn defini-
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tie van het literaire werk op, dat de werkelijkheid ervan niet rechtstreeks naar een
daarbuiten bestaande werkelijkheid verwijst en daarmee is al heel wat water in de
wijn gedaan van een tevoren geproclameerde “autonomie” van het literaire werk.’
Hoe kom ik daar nu weer uit? Eerst zitten binnendijken en dan water in de wijn.
Aan het begrip autonomie is het middengedeelte van mijn essayistische drieluik
gewijd. Waarschijnlijk behoort dit weer tot de gedeelten die Gomperts niet gelezen
heeft, daarom zal ik mijn betoog nog eens kort samenvatten. Dat een gedicht ‘los
van de omgeving’ zou kunnen staan, verwerp ik zonder meer. Om iedere verwarring
te voorkomen - tevergeefs blijkbaar - geef ik er in dat betoog de voorkeur aan, de
mate waarin een gedicht met de buitenwereld verbonden is, niet zijn ‘autonomie’ te
noemen, maar met de termen ‘open’ en ‘gesloten’ als polen te karakteriseren.
‘Autonomie’ gebruik ik in een meer letterlijke betekenis: ‘(het gedicht vormt) een
geheel dat door een uniek stelsel van regels (niet een stelsel van unieke regels)
gekenmerkt wordt’. Het is dat begrip autonomie dat ik juist acht, en dat onverkort
terugkeert in mijn definitie van het litteraire werk: ‘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’. Bij mijn uitwerking van de onderdelen van deze definitie noteer ik bij de
woorden ‘die niet rechtstreeks naar een daarbuiten bestaande werkelijkheid verwijst’:
‘Wat hier aan de orde is, dat is wat ik in Merlyn III, 4 autonomie genoemd heb.’
Professor Gomperts mag aanwijzen waar het water zit dat ik in de wijn van mijn
autonomiebegrip gedaan heb. Ik beweer: geen druppel. Maar als Gomperts zijn
opvatting van autonomie in plaats van de mijne gaat interpoleren in mijn betoog,
gebeuren er natuurlijk ongelukken.
Wanneer Gomperts later pathetisch uitroept: ‘Welk doel is ermee gediend om te
doen alsof een literair werk een zelfstandig bestaan leidt en niet de communicatie is
van een auteur met lezers?’, dan slaat dat duidelijk nog steeds op de verworpen
uitgangspunten van Merlyn. Mag ik nog eens mijn eigen essay citeren? Merlyn III,
6, p 485: ‘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
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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 document.’
Daar staat dan zowat alles waar Gomperts het onmogelijk mee eens kan zijn,
gezien zijn oratie. Mooi zo. Maar wat hij zou moeten bewijzen om het uitgangspunt
van Merlyn te attakeren, is, dat hij gelijk heeft wanneer hij het bijzondere van de
litteratuur als communicatie ontkent, en dat hij dus terecht uitgaat van de
gelijksoortigheid van gedicht en document. Hij doet er zelfs geen poging toe. Wat
hij zegt over de litteratuur die steeds meer ‘autentiek-documentair’ wordt*, is begging
the question.
Zo sukkelen de Merlyners maar voort, onbewust van de ware problemen. ‘Zonder
het te beseffen’ huldigen wij ‘nog steeds de regels van Aristoteles, die gesproken
had van een “structurele eenheid van de onderdelen in dier voege, dat als een van
hen verplaatst of verwijderd wordt, het geheel ontwricht en verstoord zal worden”.’
Dat lijkt inderdaad frappant op mijn definitie, en meer nog op Van Eyck's
karakteristiek van het litteraire werk. Haast zou ik gaan juichen. Als dat al 2500 jaar
lang beweerd wordt, kan het toch niet helemaal onzinnig zijn? (Chicago, Chicago...)
Maar helaas, Aristoteles hééft het nooit gezegd. Gomperts heeft weer eens een citaat
van een ander overgenomen; zoals hij Kloos uit Stuiveling en Crowe Ransom uit
Hyman citeert, zo haalt hij zijn portie Aristoteles uit Wellek.

*

De historici zullen Gomperts de gemoedsrust benijden waarmee hij de litteratuur tot een
geheel van documenten maakt. Al vijftig jaar lang maken zij zich zorgen over wat eigenlijk
een document is, en vooral hoe men er nog feitelijke informatie uit kan halen. Een groot deel
van de documenten bestaat alleen maar omdat er feiten weggewerkt moesten worden. Voor
Gomperts heeft dat echter allemaal niets te betekenen. Dat zijn maar de beuzelarijen van het
verstand waar hart, lever en nieren buiten blijven. Gomperts moet wel de enige intellectueel
zijn die banger is voor een darmkatar dan voor een hersenschudding.
De litteratuur wordt ‘steeds meer autentiek-documentair.’ Ja? Men kan het natuurlijk ook
omgekeerd zeggen: de documenten, brieven bijvoorbeeld, worden steeds meer litterair in
een periode waarin zoveel schrijverscorrespondentie op de markt komt. Het zou niet de eerste
keer zijn, in de litteratuurgeschiedenis. Vraag: is Liefde van Vinkenoog ‘documentair’ of
‘gefingeerd documentair’ dus toch weer ‘fictie’? Als het boek ‘documentair’ is, wat is dan
de werkelijkheidswaarde van de documenten? En hoe kan men dat vaststellen? Uitgaan van
de ‘oorlogen en de dreigingen die in de kranten te vinden zijn’, zoals Gomperts voorstelt,
lijkt mij een nogal oppervlakkige taktiek, en zelfs voor critici en lezers, die op het zelfde
moment leven als Vinkenoog, minder noodzakelijk.
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Wellek: ‘In Aristotle the way had been pointed toward an organic conception of a
work of art: he spoke clearly of a “structural union of the parts being such that, if
any one of them is displaced or removed, the whole will be disjointed and disturbed.”’
Gomperts vertaalt dus precies dat gedeelte van de zin uit Aristoteles dat Wellek
citeert, en neemt daardoor ‘zonder het te beseffen’ diens fout over. Iedereen die zelfs
maar vluchtig in Aristoteles gebladerd heeft, weet dat hij eenvoudig niet gezegd kan
hebben wat hier staat, ten eerste omdat het begrip structuur in de betekenis waarin
wij het gebruiken (en daar haakt Gomperts bij aan) bij hem nog niet bestaat, ten
tweede omdat hij zoiets niet empirisch maar normatief uitdrukt. Het woord waar
Wellek's ‘structural union’ naar terugwist en dat Gomperts nog weer iets aandikt tot
‘structurele eenheid’ (in het engels hoeft ‘structural’ nog niet zo strikt op de
samenhang van alle aspecten te slaan als in het nederlands; ‘structure’ kan in een
bepaalde context nog wel iets als ‘opbouw’ betekenen), dat woord luidt bij Aristoteles
zelf: muthos, en de hele zin gaat over de opeenvolgende elementen van die muthos.
Men pleegt muthos te vertalen met ‘intrige’ of ‘plot’. Wanneer men ‘de opeenvolgende
elementen van de muthos’ door een woord uit de moderne litteratuurwetenschap zou
moeten weergeven, wordt dat in geen geval ‘structuur’, laat staan ‘structurele eenheid’,
maar bijvoorbeeld ‘sujet’.
En dat normatieve karakter van Aristoteles' uitspraken? Ik citeer een volledige en
goede vertaling van de betreffende passage, van Dorsch (Penguin): ‘Thus, just as in
the other imitative arts each individual representation is the representation of a single
object, so too the plot of a play, being the representation of an action, must present
it as a unified whole; and its various incidents must be so arranged that if any one of
them is differently placed or taken away the effect of wholeness will be seriously
disrupted.’
Must be. En het gaat om de plot alleen. En er wordt gesproken van imitative arts.
Het hele begrip mimèsis (imitatie) vindt namelijk in dit werk Peri Poiètikès zijn
oorsprong, is zelfs het onderwerp van de eerste negen hoofdstukken ervan. Als
Aristoteles de bron van een moderne theoretische attitude genoemd mag worden is
dat de mimetische. Maar, om Aristoteles te geven wat hem toekomt, het aardige is
dat er ook aanlopen zijn tot een structurele theorie, zij het precies niet in dat citaat
van Gomperts-Wellek, en zelfs niet in dat gedeelte van het boek. Niemand zal het
echter ooit zo kunnen draaien dat de structureel-autonomistische
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uitgangspunten eerder uit Aristoteles af te leiden zouden zijn, dan de mimetische*.
Was er dan helemaal geen heldere stem die riep: Hans, toen Gomperts deze onzin
opschreef?
Maar gelukkig, aan het einde van zijn oratie geeft Gomperts toch nog een eigen
programma, in plaats van dat van anderen te vervalsen: ‘De criticus, die volgens deze
methode te werk gaat, heeft tot taak de geschriften die vlak bij de realiteit gelegen
zijn en die er soms zelfs niet uitgekomen zijn, met begrip voor die realiteit te bekijken.
Verder moet hij proberen het isolement van die andere litteraire kunstwerken, die
een wereld apart zijn, te doorbreken door ze te integreren in de wereld die hij
vertegenwoordigt. Daartoe moet hij het werk opnieuw definiëren in de termen van
die wereld’.
Er zijn dus werken die ‘vlak bij de realiteit gelegen zijn’ en er zijn werken die
‘een wereld apart zijn’. Na een smalende opmerking over het autonomistische
uitgangspunt, kijken wij van een dergelijke mededeling niet weinig verbaasd op. Dit
hele onderscheid tussen ‘vlak bij de realiteit’ en ‘een wereld apart’ hoort niet thuis
in Gomperts' opvattingen. Plotseling bestaan er dus blijkbaar wel degelijk werken
die autonoom zijn! Deze gegradueerde autonomie (ik spreek liever van ‘open’ en
‘gesloten’) komt mij bekend voor. Van Gomperts zou ik willen weten bij welke
theoreticus hij hierover ooit gelezen heeft behalve in mijn essay Analyse en oordeel.
Als hij geen enkele naam kan noemen houd ik het ervoor dat hij hier iets van mij
geleend heeft, zonder plannen te koesteren om het terug te geven.
Maar dat andere dan, die integratie van een wereld apart in de wereld die de criticus
vertegenwoordigt? Dat zal een merlinist toch nooit zeggen? Merlyn II, 4, p 21: ‘Men
leest een nieuw boek; de litteraire werkelijkheid die zich daarin vormt, wil de lezer
integreren in al zijn andere ervaringen, die van de lectuur en die van het bestaan. Het
verslag van dat integreringsproces mag men zelfs de grondslag van alle litteraire
kritiek achten. Uiteraard zit (moet zijn: zitten, au) daar dus steeds de auteur èn de
lezer

*

Voor liefhebbers: Aristoteles stelt gedragsregels voor schrijvers op, Merlyn heeft het over
het gedragspatroon van lezers (honderd maal gezegd, door alle drie de redacteuren), en wel
omdat wij er van uitgaan dat de lectuur te herhalen is, terwijl de schrijfdaad voorgoed historie
geworden is, en grotendeels onachterhaalbaar. Wij gaan uit van litteratuur als een vorm van
indirecte communicatie in taal. Vandaar dat wij meer met de taalkunde te maken hebben dan
met de sociologie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aantal van de door het behaviorisme
beïnvloede New Critics.
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in, maar de auteur komt er niet anders in voor dan de criticus hem toestaat.’
Ik wil waarachtig niet beweren dat ook dit gegapt zou zijn. Gomperts is mans
genoeg om zoiets zelf te bedenken. Maar de frappante gelijkheid van de twee citaten
toont toch zeker aan dat de tegenstelling tussen Gomperts' standpunt en dat van de
merlynredacteuren niet zit waar hij hem lijkt te zoeken. Waar dan wel?

V
Het beroerde van het feitengeknoei, dat het orakel van Leiden te zien geeft, is dat
een bestaande en belangwekkende problematiek er door verdoezeld wordt, terwijl
het nu juist zo'n uitgezochte gelegenheid leek voor een zinvolle discussie. Waardoor
Gomperts deze kans zo jammerlijk gemist heeft, moet hij zelf maar uitmaken. Op
het eerste oog zou ik zeggen: hij heeft een problematiek aangepakt waarvan hij de
feiten niet genoeg beheerste, en daarbij aan de ene kant teveel critici aan zijn kant
proberen te krijgen, en aan de andere kant anderen willen bestrijden zonder over de
nodige zakelijke argumenten te beschikken. Bovendien absoluteert hij een incidentele
discussie in onze litteratuur (die rond de Inleiding van Prisma; het belang van die
discussie ligt niet in de argumenten of zelfs in de standpunten -Bloem en Van Eyck
bijvoorbeeld zeggen in diezelfde tijd veel boeiender en houdbaarder dingen dan
Binnendijk en Ter Braak- maar in de historische rol die zij gespeeld heeft bij de
bewustwording van Ter Braak en Du Perron, en dus bij het tot stand komen van
Forum). Tenslotte geloof ik, maar daar kan ik niet zo gemakkelijk bewijzen voor
aanvoeren, dat Gomperts niet genoeg geconfronteerd is met lieden die anders over
litteratuur en kritiek denken dan hij, en dat hij daardoor geïrriteerd raakt zodra hij
sterk afwijkende opinies te horen krijgt, hetgeen in zijn situatie en in zijn ogen wil
zeggen: tegengesproken wordt.
Er is ongetwijfeld een probleemstelling mogelijk*, waarbij men als polaire uitersten
de criticus die het werk gebruikt om de auteur te leren kennen, stelt tegenover degeen
die alleen in díe levensfeiten geïnteresseerd

*

Overigens geloof ik niet dat deze probleemstelling Gomperts werkelijk veel schelen kan. Hij
lijkt mij veel meer (en nogal emotioneel) betrokken bij de vraag of litteraire kritiek een
middel is om signalen tussen verwante geesten te wisselen dan wel om datgene dat men als
fundamenteel anders ervaart beter te leren kennen. Gomperts voelt duidelijk alleen voor de
signaal-kritiek. Ik niet; vandaar dat ik deze in Analyse en oordeel karakteriseerde als ‘de
horderoep van kritische akela's.’
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is, die hem het werk beter zullen leren kennen. Wat mijzelf betreft, bij de ene auteur
zal ik meer geïnteresseerd zijn in ‘de man achter het werk’ dan bij de ander. Een
beetje belang stel ik er altijd wel in. Gregoors boekje over Vestdijk noemde ik in het
tweede nummer van Merlyn al ‘voortreffelijk’, en dat deed ik heus niet omdat de
zaak mij niets schelen kon. Maar als criticus geef ik er de voorkeur aan mij alleen
bezig te houden met de schrijver voorzover hij zich in zijn werk manifesteert. Waarom
ik dit uitgangspunt kies, heb ik al zo vaak gezegd, dat ik er niet nog eens aan wil
beginnen. In ieder geval is het ook theoretisch voor mij onaanvaardbaar, het litteraire
werk te beschouwen als een type communicatie dat zich niet onderscheidt van het
document. Voor mij is onafscheidelijk aan iedere kritische, en zeker aan iedere
wetenschappelijke, activiteit verbonden, dat de objecten bestudeerd worden in wat
ze van andere doet verschillen. Als object kan men een werk kiezen maar ook een
oeuvre (en voor mij wil dat laatste zeggen: een persoonlijkheid).
In elk geval, de probleemstelling is mogelijk en het probleem is reëel, maar de
feiten die Gomperts heeft gebruikt zijn gedeeltelijk onjuist, gedeeltelijk niet ter zake*.
Of Huet bv. de auteur om het werk dan wel het werk om de auteur beschouwde, is
uit het citaat dat Gomperts kiest niet op te maken. Het probleem werd nog niet gesteld
in de vorm waarin wij dat doen - wij d.w.z.: ook Gomperts, al gooit hij er drie andere
probleemstellingen doorheen. Men zou Huet's kritieken zelf moeten onderzoeken
op de vraag of hij zich tenslotte meer voor de auteur dan voor het werk interesseert.
In ieder geval zoekt hij niet hetzelfde als Gomperts, zelfs wanneer hij ‘de mens achter
het werk’ zoekt. Wij zijn daar iets anders onder gaan verstaan dan de cultuurhistoricus
die Huet was, promotor van de historistische beschouwingswijze, criticus van vóór
de ontwikkeling van de moderne psychologie**.
Ook Multatuli noemt Gomperts, als zoeker van de mens achter het werk. Misschien
heeft hij gelijk. Er zijn van Multatuli niet veel stukken die men met goed recht
‘kritieken’ mag noemen, en daarin heeft hij een op-

*

**

Mogelijk moet dit gezien worden als een praktische demonstratie van Gomperts' uitspraak
in het VN-interview: ‘Kennis kan me niets (!) schelen. Je moet kijken naar het inzicht.’
Zolang Gomperts niet uitgelegd heeft hoe men inzicht kan tonen zonder kennis te bezitten,
blijf ik toch maar op de feiten letten.
Het weglaten van het belangrijkste aspect van Huet's opvattingen, namelijk de historische
beschouwingswijze, leidt er weer toe dat Gomperts Picard op één lijn stelt met Merlyn,
tegenover de Nouvelle Critique. Picard verdedigt de erfenis van Lanson, zegt Gomperts zelf.
Maakt dat hem niet wakker? Waar stond Lanson dan voor?
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vallend grote belangstelling voor vormkwesties (bijvoorbeeld de
Bilderdijk-bespreking), maar mogelijk achtte hij de litteratuur alleen maar van belang
om haar documentaire waarde. Uit het citaat bij Gomperts valt dat weer niet op te
maken. Hetzelfde geldt voor Kloos, Van Deyssel, Verwey. Wat uit de citaten af te
leiden valt, dat is dat zij van de schrijver eisten dat hij een bijzondere persoonlijkheid
is. Misschien dat men uit dergelijke uitspraken bij een nauwkeurig onderzoek een
‘immanente kritische theorie’ haalt, naar analogie van de ‘immanente poetica’. Maar
zolang dat niet gedaan is, moet men voorzichtig zijn. Van Kloos in elk geval zou ik
zeggen dat hij zich op het werk concentreerde.
De eerste nederlandse criticus die onomwonden stelt dat het werk voor hem slechts
een middel is om de mens erachter te leren kennen, is de man die in een interview
zei (tegen 's Gravesande), dat het hem ging om ‘de mensch die het boek schreef, de
levende aanwezigheid die ik erachter zoek (...) Voor mij is critiek eigenlijk allereerst
een nieuwsgierigheid, een psychologische nieuwsgierigheid.’ Dat is Dirk Coster.
Nog enkele citaten: ‘Het begrip critiek dus kan men verdeden in een lager en een
hooger, een objectief en een subjectief deel der critiek. (...) De lagere critiek is de
dienares der schrijvers, voor zooverre zij hunne bedoelingen onthult en openbaart,
wedergeeft en wedergevend verduidelijkt (...) Zij is uitteraard wat men objectief
noemt. Zij doet de dagelijksche diensten der critiek’, oftewel wat Gomperts haar
taakje noemt. ‘Daarom (brief aan Herman Robbers van 1917) is de litteratuur boven
alle schoonheidsgezwets heen niets dan een communie der harten.’ Dat ‘harten’
klinkt de lezer misschien wat sentimenteel in de oren? Goed, zeg dan: ‘hart en
ingewanden’. Waarom noemt Gomperts deze medestander eigenlijk niet? Ach ja,
waarom. In ieder geval, hij weet het nu: er is een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid te verrichten. Van mij hoeft het niet, maar Gomperts' pen moet hem
al haast uit eigen beweging uit de borstzak springen.
Naast Coster zie ik alleen Forum. En daartegenover, op dit punt van Man-of-Werk,
eigenlijk geen anderen dan Nijhoff en Binnendijk. De anderen nemen meer
genuanceerde posities in. Van Eyck legt, zoals de citaten hierboven duidelijk aantonen,
verreweg het sterkste accent op het werk. Bloem, Donker, Marsman, Vestdijk houden
zich allemaal alleen maar bezig met de persoonlijkheid voor zover deze zich in het
werk uitspreekt. Bloem en Donker hebben dat standpunt zelfs uitdrukkelijk verdedigd
in programmatische stukken. Een dergelijk standpunt wordt ook door Merlyn
ingenomen, maar aangezien ons tijdschrift nu eenmaal in
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belangrijke mate op concrete analyses gericht is, komt de persoonlijkheid zelden
uitdrukkelijk aan bod. Evenals Van Eyck houden wij ons vooral met het werk bezig,
en daardoor slechts impliciet met de persoonlijkheid. Maar dat wil volstrekt niet
zeggen: met vormproblemen.
Als Gomperts de vorm-vent tegenstelling dezelfde noemt als die van
persoonlijkheid en werk, dan sticht hij verwarring, of liever dan continueert hij de
verwarring die de forumianen in hun polemiek met Marsman-Binnendijk gesticht
hebben. Men hoeft daar Ter Braak en Du Perron dertig jaar na dato niet over lastig
te vallen: de levende litteratuur is nu eenmaal eenzijdig en onbillijk. Maar wat in
1932 een begrijpelijke polemische simplificatie was, is in 1966 een wetenschappelijke
onjuistheid. Door aandacht voor de vorm een eigenschap van de aanhangers van één
van ‘de’ twee wegen der kritiek te noemen, schuift Gomperts onder het kritische
uitgangspunt van hen die zich op het werk concentreren, een ander uitgangspunt, dat
er niets mee te maken heeft: dat van de criticus die zich op vormproblemen richt. En
door vervolgens Huet's tegenstelling ook hier van kracht te verklaren, maakt hij er
bovendien nog normatieve vormcritici van ook. Dat zou men hier en daar van Eliot
nog wel kunnen zeggen, van Nijhoff al veel moeilijker en van de merlinisten helemaal
niet. Vanaf het eerste moment is ons uitgangspunt anti-normatief geweest. Vormkritiek
sec is in Merlyn nooit afgedrukt, en dat kan ook niet omdat wij uitgaan van de
functionele verbondenheid van vorm en inhoud. Grote aandacht voor de vormgeving
kan men bovendien even goed tegenkomen bij personalistische critici als bij
ergocentrische - misschien wat meer bij de laatsten, dat is alles wat men er van zeggen
kan. Le style c'est l'homme même, immers.
De verwarring die ontstaat door de identificatie van twee probleemvelden die
haaks op elkaar staan, is niet mis. Onontwarbaar wordt de knoedel als met die ‘twee
wegen van de kritiek’ ook nog de tegenstelling tussen mimetici en autonomisten op
het terrein van het oordeel gelijkgesteld wordt, een derde polaire koppel waartussen
weer een totaal ander probleemveld ligt. Men kan heel goed de persoonlijkheid van
de auteur onbelangrijk achten, en toch de waarde van het werk bepalen op grond van
een mimetische theorie: de marxistische critici doen dat bijvoorbeeld. Er zijn dus
niet ‘twee wegen van de kritiek’, de ergocentrische en personalistische, gelijk te
stellen aan de autonomistische en de mimetische, of aan de formalistische en de - ja,
wat eigenlijk? Er zijn reeksen van ‘wegen’, bestaande uit allerlei combinaties van
de voorgaande en andere polaire tegenstellingen (en de tussenstandpunten).
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Alleen iemand die gelooft in de ‘ware’ benadering van litteratuur kan zoiets
zonderlings zeggen als: ‘het wereldvreemde terugdeinzen voor een complete
menselijke reactie (van de Merlyncritici, moet) een verarming genoemd worden’.
De kritiek zoals die in Merlyn bedreven wordt, is in Nederland een novum, zegt
Gomperts zelf. Hoe kan dat een ‘verarming’ zijn? Een toevoeging is toch zeker altijd
een vermeerdering? Tenzij men aan de ware kritiek gelooft.
Wanneer een ingewikkeld probleemcomplex als de doelstelling van de litteraire
kritiek teruggebracht wordt tot slechts twee mogelijkheden, van eeuwigheid tot amen
(althans van Aristoteles tot Gomperts) van elkaar gescheiden, verliest men het contact
met de feiten. En wie de vaste grond een op feiten gebaseerde probleemstelling
verlaat, moet wel met Gordiaanse knopen komen te zitten. Hij gaat hakken.
Pour la bonne bouche: als men Gomperts' oratie van de positieve kant wil bekijken
kan dat bijvoorbeeld zo: dit is de loyaliteitsverklaring van een braaf arbeider in de
wijngaard van de traditionele litteratuurgeschiedenis. Die heeft zich immers altijd al
meer met de schrijver en zijn omstandigheden bezig gehouden dan met het werk!
Dat juist de litteratuur-historici de laatste tijd andere wegen zoeken, daar heeft
tenslotte Gomperts niets mee te maken.
Dit suikertje aan het slot neemt echter de nare smaak van bepaalde principiële
uitlatingen van Gomperts niet weg. Gezien de identificatie van kritiek en
litteratuurgeschiedenis waarvan hij uit gaat (in het voetspoor van de niet onderzochte
terminologie van Huet), geldt volgens Gomperts blijkbaar ook voor de
literatuurhistoricus dat zijn taak niet het doen van controleerbare uitspraken is. Dat
ligt op één lijn met opmerkingen als: niet alleen met het hoofd maar ook met hart en
ingewanden (van hetzelfde gehalte als ‘verstand’ tegenover ‘gevoel’, en een opvatting
over de mens verradend die men alleen bij de Wapakaukau's mogelijk zou achten.*)
Gomperts kan dit soort eerstejaars studentenpraat verkondigen zoveel hij wil, maar
als hij het als hoogleraar doet, sprekend over zijn opvattingen betreffende een
wetenschappelijke problematiek, moet hij niet verbaasd opkijken wanneer anderen
zijn pleidooi voor oncontroleerbare

*

De nonchalance ten opzichte van ‘kennis’, in het VN-interview tentoongespreid, en de
tegenstelling met ‘inzicht’, is van dezelfde orde. Ik zie de arme student al die met kennis op
een tentamen komt. Iedereen die gestudeerd heeft kent het soort tentamen waarbij de docent
zegt: u weet er wel veel van maar u begrijpt de zaak niet. Er zit dan niet veel anders op dan
vantevoren inlichtingen te vragen over 's mans stokpaardjes, opdat men ‘inzicht’ kan tonen,
met of zonder kennis.
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uitspraken zien als het bewijs van een antiwetenschappelijke instelling. Dat Gomperts
lijdt aan een teveel aan ontzag, gecombineerd met een forse wrok ten opzichte van
het wetenschappelijke bedrijf, is zijn probleem. Maar òns probleem is, dat de
universiteit te goed is voor dit soort propaganda, of dat in ieder geval behoort te zijn.
maart-april 1966
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Vestdijks Zo de ouden zongen... (I)
H.U. Jessurun d'Oliveira
Het is een lapalissade geworden op te merken dat de literatuur de laatste tientallen
jaren een steeds rechtstreekser karakter krijgt. Het sonnet is geëxplodeerd, men
spreekt al sinds tientallen jaren van de krisis van de roman, (die dan liefst samenvalt
met de krisis in de westerse wereld); de zakelijke beschrijving helpt de metafoor om
hals, welke laatste dan als ‘te literair’ wordt geminacht; dagboek, dokument, reportage,
en autobiografie doen opgeld. Men zou zich echter vergissen als men meende dat
deze rechtstreeksheid ook een gemakkelijker verstaanbaarheid inhoudt en dat het
‘gewoon doen’ geen geheimen zou opleveren. Het protokol van een droom met zijn
hoogst partikuliere kleuren en beelden, de weergave van een innerlijke monoloog
van een enigszins ingewikkelde figuur, de geschiedenis met onverduidelijkte
referentiepunten, zij zijn alleen voor een beperkt lezerspubliek zonder meer
toegankelijk.
Dit publiek is van zijn kant geneigd de naar de gewone werkelijkheid verwijzende
elementen in een literair werk te overtrekken en daaraan overmatige aandacht te
schenken. Zelfs ontdekt het verwijzingen daar waar een onvooringenomen lezer geen
refertes waarneemt, en deze neiging wordt aangewakkerd door het ondersteuningsvuur
van de publiciteit om de boeken heen. Soms zelfs in de meest letterlijke zin: de
nieuwe paperbackuitgave van Vestdijks Anton Wachter-romans dragen ‘gregoriaanse’
kiekjes uit het foto-album van Vestdijk, met welke suggestie het autobiografische
element in deze boeken een zeer sterk, en misplaatst, aksent krijgt. Ook al komt de
plattegrond van Lahringen in grote trekken overeen met die van Harlingen in het
begin van deze eeuw, daarom zijn de beide stadjes nog niet identiek. Het ene is van
steen, het andere van woorden. Het portretje van de als wilhelminisch militair verklede
Simon Vestdijk bestaat, maar is niet hetzelfde als een overeenkomstig kiekje van het
jongetje Wachter uit Meneer Vissers Hellevaart; dit afdrukje bestaat
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trouwens niet meer, want het is door meneer Visser in vieren gescheurd en in de
prullemand gegooid. Al vertonen zij talrijke punten van overeenstemming, meneer
Vestdijk is de schrijver Vestdijk niet, noch Anton Wachter, en zelfs is de Anton
Wachter uit Meneer Vissers Hellevaart niet dezelfde als de figuur van die naam in
de overeenkomstige periode van de Anton Wachter-reeks; in elk geval is de optiek
totaal verschillend. Het brauwende larfje dat door meneer Visser verpletterd wordt
met zijn moeder erbij is, ondanks het fotootje, heel wat minder weerbaar dan zijn
naamgenoot uit de andere boeken. Gregoor heeft in zijn studie over Simon Vestdijk
en Lahringen deze goedkope gelijkstellingen uitdrukkelijk en voortdurend van de
hand gewezen. Hij gebruikt de omzetting Harlingen - Lahringen als beeld en spreekt
van een ‘anagrammatische autobiografie’ (p. 62), wat een eind in de goede richting
is, maar toch even de indruk in de hand werkt, als zou het werk zich kunnen laten
reduceren tot Vestdijks autobiografie, als men alles weer op zijn historische plaats
terugzet. Dat is toch te eenvoudig gezien, en bovendien een uitzichtloos standpunt.
Men zou een essentieel element in Vestdijks werk missen, wanneer men geen plaats
inruimde voor de zich van de autobiografische gebeurtenissen losmakende
herscheppende en herinterpreterende werkzaamheid van deze grote auteur, en Gregoor
zal de eerste zijn om dit te beamen. Wat zich op het eerste gezicht voordoet als een
met griezelige nauwkeurigheid vastleggen van een verleden, is in werkelijkheid een
zich onophoudelijk losmaken van dit verleden, niet alleen in de psychologische zin
dat de auteur dit verleden van zich afschrijft, maar vooral door de op de voorgrond
tredende rol die de mogelijke, de wenselijke, de gevreesde, de gehoopte ontwikkeling
der gebeurtenissen voor de hoofdfiguren in het werk van Vestdijk speelt, wat, zo
men wil, ook een psychologische konstante genoemd kan worden. Het potentiële en
het onmogelijke zijn in zijn oeuvre van veel groter belang dan het werkelijk gebeurde:
dit laatste is maar materiaal, ongetwijfeld van een ongelofelijke overvloedigheid,
maar toch niet meer dan de grondslag voor waar het eigenlijk om draait.1 De vele
modellen die Vestdijk voor zijn werk heeft gebruikt, zijn, naar men mag aannemen,
geen van alle ongemoeid gelaten. Hij heeft ze fusies laten ondergaan, een ander hoofd
opgezet, verouderd of verjongd, misschien ook wel eens een keertje van geslacht
laten veranderen, vroeg-

1

Ter Braak heeft dus maar voor de helft gelijk als hij zegt: ‘Vestdijk is dan ook geen realist
in de gewone zin; het realisme is voor hem geen doel, maar middel; hij geeft niet de
gedetailleerde afbeelding van een puberteitsgeval, maar hij gebruikt dat geval om het contact
met zijn jeugd te bestendigen en tevens, door woorden, buiten zich te stellen.’ (Verz. W. 4,
217)

Merlyn. Jaargang 4

181
tijdig doen sterven, een andere psychische habitus aangemeten, een ander metier
gegeven, in een andere omgeving geplaatst, vernoemd, en wat dies meer zij.
Soortgelijke technieken, zij het in mindere mate, heeft hij op de lokaties2 toegepast
die als makette voor de stadjes in zijn boeken hebben gediend, en zeker ook op de
gebeurtenissen in Harlingen en omgeving.
Het is misschien nodig om even te zeggen, dat er wel degelijk iets omgaat in
Vestdijks boeken, want niet alleen dat marxistische literatuurbeschouwers met lede
ogen moeten vaststellen dat de eerste wereldoorlog daar in het niet zinkt bij het
blauwtje dat Anton Wachter bij Ina Damman loopt, ook iemand als W.F. Hermans
vindt de aktie maar mager. Men mag tenminste aannemen dat hij vooral romans van
Vestdijk op het oog had toen hij wat laatdunkend opmerkte: ‘Het belangrijkste
avontuur dat een Nederlander schijnt te kunnen gebeuren is zijn bezoek aan de
middelbare school. Hoeveel romans bestaan daar niet over! Er gebeurt natuurlijk
altijd iets meer in ons land, maar de Nederlander wil niet weten wat er gebeurt. Hier
zijn ook gangsters, hier vinden ook moorden plaats. In een boek moeten heftige
handelingen gebeuren die voor zichzelf spreken, dramatiek ook in persoonlijke
verhoudingen’. Men kan hierbij aantekenen, dat dit een de schrijver tot konformisme
aan wat de maandbladen brengen stimulerend standpunt is, dat bovendien als artistiek
credo eerder bij de filmmaker dan bij de romanschrijver hoort. Voor het produceren
van knallen en bloedbaden is de geluids- en kleurenfilm ten opzichte van de literatuur
toch licht in het voordeel. Hoe dit ook zij, telkens passen zich de figuren, de plaatsen,
de rekwisieten en de gebeurtenissen aan de kern, het thema van de romans aan. Zo
draagt, om maar een heel ondergeschikt voorbeeld te noemen de Anton Wachter uit
Meneer Vissers Hellevaart op het soldatenkiekje een grote ‘leren damesceintuur’.
Volgens het manuskript van Kind tussen vier vrouwen (p. 13, als geciteerd door
Gregoor, l.c. p. 123) is deze ceintuur van geel leer, en behoort hij toe aan zijn moeder.
Als Victor Slingeland in Amsterdam met zijn muziekstudie begonnen is, schrijft hij
zijn vriend S... met het verzoek nasporing te doen op zijn oude kamer in ‘het
houtstadje’ naar... een gele ceintuur van hem: ‘Het leek mij een aanloopje om te
kunnen schrijven, want ik had hem nooit een gele ceintuur zien dragen. Hij verzocht
mij de groeten te doen aan Bert. Ik schreef hem dadelijk terug, prettig uitvoerig, en
met

2

Niet alleen heeft het filmen met zijn eigenaardige mogelijkheden de romankunst beïnvloed:
de flashback, de fading, de cross-cutting, de ‘gimmick’, maar bovendien heeft het de
terminologie van de literaire kritiek niet onaanzienlijk verrijkt, of althans verengelst.
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grapjes over de onvindbare gele ceintuur, maar hoorde niets meer’ (Het glinsterend
pantser, p. 190). Wat ook verder de aard van deze mystifikatie in Het glinsterend
pantser mag zijn, het is aannemelijk, dat die gele ceintuur van Victor Slingeland
eens om het lijf van de kleine Simon Vestdijk gezeten heeft. Het lijkt mij dan ook
onjuist om botweg de tekstuele aanwijzingen te negeren en alle zorgvuldige
omvormingen op de veronderstelde originelen terug te brengen, waarmee de eigen
werkelijkheid van het literaire werk aan diggelen gaat.
Dit neemt niet weg, dat het boeiend kan zijn de overeenkomsten en verschillen op
te merken tussen Vestdijks Harlingen en Anton Wachters Lahringen, en het is
minstens even boeiend de verschillende Lahringens met elkaar te vergelijken, waarvan
telkens naar de behoefte van het verhaal een ander deel in het zoeklicht staat.
De op het moment van deze notities laatstverschenen roman Zo de ouden zongen...
speelt zich af in een sterk op Lahringen lijkend provinciestadje dat niet bij name
genoemd wordt, en de hoofdpersoon, Roel Starmans, is iemand die een zekere
gelijkenis vertoont met Anton Wachter. Het boek heeft de vorm van een door een
toevallige ontmoeting losgemaakte herinnering. Tijdens een inspektiereis die hij zo
nu en dan beroepshalve onderneemt stapt Roel Starmans in de bus, waaruit juist een
jonge vrouw stapt met een stuk of wat kinderen, waarvan de oudste een jaar of tien
is. Het is Jantine Schurink, een meisje dat hij in het verleden heeft liefgehad, minstens
een jaar of vijftien tevoren, zoals uit de leeftijd van haar oudste blijkt, gevoegd bij
de mededeling (p. 340) dat ze een jaar of vier, vijf na het uitraken van hun verhouding
is getrouwd. Roels beroep wordt niet uit de doeken gedaan (hij is misschien bij de
belasting of de verzekeringen), wel, dat hij heeft gestudeerd (p. 339, 341), getrouwd
is en twee kinderen heeft (p. 11). De herinnering aan hun verhouding en zijn
voorgeschiedenis is opgehangen tussen het begin van het eerste hoofdstuk en het
laatste deel van het slothoofdstuk. Elk van de zeven hoofdstukken is verdeeld in
zeven subhoofdstukken, die gezamenlijk driehonderddrieënveertig bladzijden beslaan,
dat is gemiddeld precies zeven bladzijden per subhoofdstuk (wit en inhoudsopgaaf
meegerekend). De zeven hoofdstukken beslaan ook zeven jaren uit het leven van
Roel: hij is twaalf jaar en zit in de zesde klas van de lagere school als het verhaal
begint, en is achttien in de vijfde klas van de hbs aan het eind (er zit een zevende
leerjaar tussen). Dit wil niet zeggen dat elk verteld jaar een hoofdstuk toebedeeld
heeft gekregen. Sommige jaren gaan vlugger, andere
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langzamer voorbij. Zo beschrijft het eerste hoofdstuk ruim een half jaar, het tweede
anderhalf, het derde twee, het vierde één jaar, terwijl de hoofdstukken vijf, zes en
zeven samen (afgezien van het slotsubhoofdstuk) nog geen jaar beslaan. Dat het
eerste hoofdstuk maar van mei in de zesde tot de daaropvolgende winter in de zevende
klas loopt, komt voort uit de noodzaak de lezer in te voeren in de stad en de kringen
waarin de verteller zich beweegt. Na een aanvankelijke versnelling in het verhaal
treedt dus een aanmerkelijke vertraging op, en men mag veronderstellen dat dit
samenhangt met het toenemende belang van de gebeurtenissen. Er gebeurt meer in
korter tijd. Deze peervorm wordt nog geaksentueerd door het uitdijen van de
hoofdstukken naar het slot toe: zij tellen resp. 35, 35, 48, 42, 48, 62 en 67 bladzijden;
de latere hoofdstukken zijn bijna dubbel zo groot als die in het begin. Kortheidshalve
moet ik de inhoud van het boek samenvatten, waarmee ik mij zonder twijfel al op
het terrein van de duiding begeef, maar wie zich van dit vitium originis teveel aantrekt,
die kan meteen de pen wel breken, en bovendien ophouden met lezen. Hoofdstuk I.
Het huis. De oudere Roel Starmans ontmoet Jantine Schurink met haar kinderen (1),
waardoor hij terugdenkt aan zijn jeugd in het stadje vanaf zijn twaalfde jaar.
Groetmoeilijkheden met Heslinga, de aannemer die eigenaar is van het derde huis
dat de Starmansen daar bewonen (2). Zevende leerjaar, samen met Abram Heslinga;
introduktie van diens klootschoppende zusje Koosje; incident met een gebroken ruit
waarop Roel door de meester ten onrechte wordt aangekeken (3). Met Abram
protesteert Roel tegen de ongemotiveerde beschuldiging (4). Heslinga zegt de huur
op, om het huis aan de jonge notabele Bronners te kunnen verkopen; verhuizing, en
zinnen op wraak (5). Nieuwe botsing met de meester, die nog steeds van Roels
ruitenbreken overtuigd is, op grond van door Abram in de wereld gestuurde praatjes,
wat Roel van klasgenoot Wim Paardt aan de weet komt (6). Maken van strafwerk,
breken met Abram; moeder wordt ziek en Heslinga komt informeren naar haar
gezondheid (7).
Hoofdstuk II De muur. Vriendschap met Wim Paardt, die ingelicht wordt over de
Heslinga-streek en daar lauw onder blijft (1). Naar de hbs; introduktie van Gilles
Bronners, een neef van de nieuwe eigenaar van het huis waar de Starmansen uitgezet
zijn (2). Bespionneren, vanaf een tuinmuur, van het huis van Gilles Bronners, met
fantasieën (3). Gilles gaat met Koosje (4). Roel zwerft om het huis van de familie
Heslinga rond (5), en komt ze een keer tegen bij Wim Paardt in de straat; ze
bespionneren het paar weer vanaf de tuinmuur en slaan een vrijpartij gade, waarbij
Roel door Koosje
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wordt gezien (6). Gesprek met Gilles die om geheimhouding verzoekt (7). Hoofdstuk
III Schermutselingen. Roels vader is direkteur van de ambachtsschool. Er zijn plannen
om te verhuizen naar een woning die op het terrein van de school zal worden gebouwd.
Wie zal dit huis mogen bouwen? (1). Heslinga komt vragen of hij het huis niet mag
bouwen, en krijgt van vader Starmans de kous op de kop. Om medische redenen
wordt vervolgens van het betrekken van de ambtswoning afgezien (2). Roel pest
Abram Heslinga op school, en mevrouw Heslinga gaat dood (3). Heslinga hertrouwt
snel met een ‘mevrouw Grootjes’ van buiten de stad, die bij de familie Starmans in
de smaak valt (4). Mevrouw Grootjes zet een padvindstergroep op, en vader Starmans
zet een handtekening voor een comité van aanbeveling (5). In verband met een
erfdienstbaarheid heeft Heslinga, om in de buurt te kunnen bouwen de handtekening
van de eigenaars der heersende erven nodig; vader Starmans weigert zijn toestemming
(6). Heslinga blijkt de handtekening voor het comité van aanbeveling als
toestemmingshandtekening gebruikt te hebben, en vader Starmans onderhoudt hem
daarover ironisch op het feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
toneelvereniging. Mevrouw Grootjes wordt enige tijd daarna door Heslinga de laan
uitgestuurd, wat de familie Starmans dieper treft (7).
Hoofdstuk IV Het boerinnetje. Als Roel in de vierde klas zit, komt Jantine Schurink
in de eerste; zij blijkt een nichtje te zijn van Abram Heslinga en trekt Roels
belangstelling (1). Hij ontmoet haar toevallig op de gang als ze een briefje in een
jaszak stopt; Roel poogt haar te intimideren en een leraar intervenieert (2). Wim
Paardt en Roel op strooptocht worden in de rug gestompt door een groepje meisjes
uit de eerste, waaronder Jantine. Roel sust Wim (3). Het gerucht gaat dat Jantine niet
deugt en het gedaan heeft met haar oudere broer Hajo. Bron is de vierde-klasser Jelle
Spiekstra, die verder verwijst naar Abram Heslinga (4). Jantine scharrelt met Spiekstra
(5). Spiekstra maakt het weer uit met Jantine, wat voor Roel aanleiding blijkt om
Spiekstra enige tanden uit de mond te slaan (6). Reperkussies van deze ingreep:
tandartsenrekening aan vader Starmans gepresenteerd waardoor deze op de hoogte
raakt van het bestaan van Jantine. Roel fantaseert over Jantine's dankbaarheid (7).
Hoofdstuk V Het bal. Op het jaarlijkse schoolbal zal Wim Paardt als
ordekommissaris optreden. Diens neef, Frans Delteil, medisch student en rokkenjager,
logeert juist bij hem. Aan Frans wordt een meisje voor het bal toegezegd (1). Frans
Delteil geeft een demonstratie van zijn
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versierderskunnen aan Roel en Wim, welke laatste zonder veel tegensputteren van
Roels kant Jantine aan Frans belooft (2). Het bal is aan de gang; Koosje en Jantine
zijn muurbloempjes, bespionneerd van een afstand door Roel, die evenmin danst (3).
Frans Delteil heeft wel met Jantine gedanst, maar meldt Roel dat hij van verdere
démarches afziet. Hij vertrekt, Roel in verwarring achterlatend (4). Roel besluit met
Jantine te dansen en spreekt af haar thuis te brengen (5). Tijdens het naar huis brengen
praten ze met elkaar over de tanden van Spiekstra en de motieven voor verwijdering
daarvan; zij omarmen elkaar en verklaren zich; Roel raakt per ongeluk Jantines borst
aan waarop zij zich terugtrekt (6). De volgende dag krijgt Roel een briefje in de hand
gestopt, niet om het meteen weer uit te maken zoals hij vreest, maar om een nieuwe
afspraak vast te stellen. Daar wordt een misverstand opgelost, wat nieuwe
perspektieven opent (7).
Hoofstuk VI De schaduwen. Roel vermeit zich in erotische dag- en nachtdromen.
Telkens worden nieuwe afspraakjes gemaakt en de verhouding raakt bekend op
school (1). In de zomervakantie wordt de relatie steeds hechter en er wordt druk
gevreeën, voordat Jantine een paar weken op vakantie bij een tante gaat. Deze
gelegenheid neemt Roel te baat om eens op de boerderij van haar vader te gaan kijken,
waar hij haar broer Hajo ontmoet, die zachtkens wordt uitgehoord over haar verleden
(2). Na Jantine's logeerpartij zet de vrijage zich voort, waarbij zij op een keer moeten
ervaren dat zij door Abram Heslinga en diens jongere broertje Bart gevolgd worden.
Kort daarop ontmoet Roel Koosje, die hem waarschuwt voor Abram. Roel vraagt
Abram om verantwoording, en deze wijst hem erop dat Jantine naar luid van Hajo,
het met haar broer gedaan heeft (3). Deze onthulling maakt een sterke indruk op
Roel, en verleent Jantine een ‘zonderling prestige’ in zijn ogen. Bij hun eerstvolgende
ontmoeting ontkent Jantine de affaire met haar broer niet ondubbelzinnig, wat Roel
van zijn stuk brengt; Jantine troost hem en ‘troost’ hem. Bekentenissen, vergiffenissen,
dolle plannen (4). Die avond spreekt Roel met zijn vader, die achter de vrijage is
gekomen omdat Heslinga, bij wie Jantine in huis woont, het heeft verteld. Roel wordt
in een uitvoerig gesprek ondervraagd en gemaand tot voorzichtigheid, op instigatie
van Heslinga. Roel lapt de raad aan zijn laars (5). De vrijpartijen gaan met verhevigde
kracht door, gesausd door onthullingen uit haar verleden, en vage trouwplannen. Als
Jantine vertelt dat Abram haar voor hoer gescholden heeft, stelt Roel, half ziek, haar
voor bij de Heslinga's weg te gaan. Hierover krijgen ze ruzie, waarbij Roel het zo'n
beetje
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uitmaakt (6). Roel is ziek met flinke koorts. Koortsdromen en reiniging van het
Heslinga-kompleks. Bezoekers melden hem dat Jantine door haar vader van school
genomen is (7).
Hoofdstuk VII De bemiddelaarster. Roel werpt zich nu op het schoolwerk, met
een gevoel van schaamte en minderwaardigheid. Hajo brengt een briefje van zijn
zusje over, dat zij elkaar een jaar lang niet mogen zien; waarom, dat wordt niet
helemaal duidelijk (1). Roel zoekt per brief kontakt met Koosje om haar bemiddeling
in te roepen. Hij wordt niet veel wijzer en begeeft zich met haar op ‘een of ander
hellend vlak’ (2). Roel besluit Jantine op te wachten. Zij is nogal gereserveerd, en
het blijkt dat zij zelf, om Roels bestwil, min of meer op Hajo's instigatie, de
onthoudingsperiode heeft ingesteld (3). Roel laat zich door Wim Paardt en zijn
medische neef inlichten over de mogelijke terugslagen van sexuele uitspattingen en
krijgt geruststellende antwoorden. Jantine laat zich hierdoor echter niet overtuigen.
Zij maken ruzie en verzoenen zich weer, maar verder blijft alles ongeveer bij het
oude. Hij zoekt zijn heil bij Koosje, voor de duur van het interregnum, en slaagt erin
haar te winnen (4). Het scharrelen met Koosje raakt bekend, en valt bij Wim Paardt
in slechte aarde (5). Roels ‘bezetenheid’ door Koosje belet hem niet kontakt te zoeken
met Jantine, met wie een toenemende vervreemding intreedt. Ook van Koosje neemt
Roel snel afstand; het komt tot een krisis in hun verhouding, naderbij gebracht door
het zien van Heslinga, in zijn ware, menselijke, gedaante (6). Roel maakt het op
schijnheilige wijze uit met Koosje, die alles verraadt aan Jantine. Deze verbreekt
daarop alle relaties met Roel, op een enkele vluchtige ontmoeting na. Bespiegeling
van de verteller omtrent de oorzaken van het mislopen van de affaire met Jantine
(7).
Het is altijd moeilijk uit te maken of de kompositie van een roman door de thematiek
bepaald wordt, dan wel of een bepaalde kompositie de thematiek beïnvloedt, omdat
de lezer nu eenmaal alleen met het resultaat te maken heeft, en daarin zijn beide
elementen zodanig verbonden dat men ze weliswaar enigszins isoleren kan maar
geen historische volgorde zou weten te geven. Ze bepalen elkaar, maar de een is er
niet eerder dan de andere. Kip en ei, vorm en inhoud bestaan door elkaar, zo
onontwarbaar zelfs dat men niet bij voorbaat de kippenrol aan de vorm en de eiertaak
aan de inhoud kan toedelen.
Een van de op de voorgrond tredende kenmerken van de kompositie van Zo de
ouden zongen... is het perspektief van de terugblik, dat wel
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natuurlijk allerminst ongewoon is, maar toch hier een heel individuele gevoelstonaliteit
oplevert. Ik wil daarom eerst dit perspektief analyseren, om vervolgens aandacht te
schenken aan de ontwikkeling van het thema; een volledige analyse in dit bestek
behoort tot de onmogelijkheden.

1. Het perspektief
Zoals al tot uitdrukking is gekomen wordt het verhaal over de familievete en alles
wat daarmee samenhangt gedaan door een verteller van omstreeks vijfendertig jaar
die in het allereerste begin en aan het slot van de roman op de voorgrond treedt en
zichzelf in het beeld zet. In deze beide korte stukken beschrijft hij zijn heden, terwijl
hij overal elders zijn verleden beschrijft. In het eerste fragment wordt dat heden sterk
bepaald door de toevallige ontmoeting met Jantine, die de hele geschiedenis in
beweging zet; in het laatste geeft hij zijn visie op het gebeurde, de ‘moraal van het
verhaal.’
Helemaal spiegelbeeldig is de roman niet opgebouwd: de inzet beslaat een heel
subhoofdstuk, terwijl de ‘uitlui’ maar een deel van het slotsubhoofdstuk inneemt,
aangegeven door een witregel (p. 340), en bovendien wordt in dit laatste deel de
terugblik aangevuld met de herinnering aan een konkreet voorval van enige jaren na
de geschiedenis met Jantine en Koosje, die echter ook een paar jaar vóór het moment
van het memoreren ligt. Is dus formeel gesproken de symmetrie van de sandwich
niet volledig, ook inhoudelijk is dat niet geheel het geval. Heslinga die in I, 2
geïntroduceerd wordt als ‘een twijfelachtige figuur omdat ik nooit wist of ik hem
groeten moest’, komt in VII, 7 ruimschoots aan zijn trekken als de oudere Roel
Starmans de hoed voor hem afneemt, niet zozeer omdat het zo hoort, maar uit eigen
beweging. De laatste zinnen van de roman luiden:
‘Toch was dit niet de reden waarom ik, toen Heslinga, míjn Heslinga dus,
toevallig in mijn richting keek, er niet het minste bezwaar tegen had mijn
hoed voor hem af te nemen. Wij hoorden bij elkaar, vond ik. Misschien
was ik hem zelfs een beetje dankbaar. Want zonder hem had ik iets in mijn
leven gemist, dat hij mij met zijn dommelig en misdadig hoofd zelf weer
had ontnomen.’
Met deze eerste1 groet, die ook de laatste is, vindt de spiraal van het

1

Ik zie er nu maar van af, dat Roel al in het allereerste begin (p. 15) Heslinga groette als hij
met Abram speelde. Dat was tenslotte het groeten van de vader van een vriendje, niet van
een notabel persoon op eigen merites.
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verhaal zijn einde. De heer Heslinga heeft gegeven, de heer Heslinga heeft genomen,
geprezen zij zijn naam. In dit laatste, door de witregel geïsoleerde, gedeelte komen
dus het korte nu-deel en het lange toen-deel samen.
Dat het verhaal in retrospektie verteld wordt, heeft een paar gevolgen voor de
manier waarop. De eerste met wie de lezer in aanraking komt is de oudere Roel, en
daarbij moet onmiddellijk bedacht worden, dat deze door zijn verleden is gevormd,
en dat hij niet zonder vooroordelen zich over dit verleden zal uitlaten. Zijn subjektieve
inzicht zal zich op twee manieren manifesteren. Enerzijds zal zijn kennis van de
feiten niet volledig zijn omdat zijn gezichtskring ook achteraf nog beperkt is,
anderzijds zal zijn interpretatie van de gebeurtenissen die van een in hoge mate
betrokkene zijn. De verteller is geen superman die een wereld uit het niets schept,
maar iemand die zijn levensgeschiedenis vertelt, met alle hiaten en eenzijdigheden
van dien, zonder bovennatuurlijke aanvullingen die leiden tot alwetendheid en
‘levenswijsheid met een glimlach’.
Een maand nadat Roel Jantine met haar kinderen heeft gekruist - zij uitstappend
en hij instappend in de buurtbus - begint hij zijn verhaal neer te schrijven (p. 7). Dit
tijdsverloop wijst erop dat de ontmoeting hem niet heeft losgelaten. Hij is immers
geen auteur die weer eens een ander gegeven bij de kop neemt (stel al dat het
ontstaansproces zo zou verlopen) maar een inspekteur van het een of ander, die zich
gedrongen voelt een belangrijke periode uit zijn leven op te schrijven. Toen hij Jantine
bij de bus aan haar rauwe stem herkende, was het ‘of er iets in mijn keel opsprong,
alsof die mee wou gaan krijsen, of jubelen, of huilen’ (p. 9). Een zo sterke weerslag,
na al die jaren, duidt erop dat dit verleden nog allerminst afgesloten is; de
tegenstrijdigheid, de tweeslachtigheid van de reaktie wijst in dezelfde richting. Roel
heeft met zijn verleden niet kunnen afrekenen. Hij komt, in deze inleidende passage,
te voorschijn als een verongelijkte, een verbitterd en ontevreden mens. Het slechte
humeur dat hij heeft, vindt zijn oorzaak niet alleen in het missen van de bus door een
verouderde dienstregeling, maar is een stemming waarin hij zich gedurig, en met
enig welbehagen, zakken laat. Hij heeft in zijn leven de bus gemist. ‘Met een glaasje,
een paar saucijsjes en het avondblad voelt men zich in een warme wachtkamer een
vorst incognito. Maar daarvoor moet men ook tevreden zijn, zo al niet met zijn
bestaan, dan toch over zichzelf, en dat was ik helemaal niet. Ik ben niet graag alleen
met mijzelf; ik wil niet beweren dat dan de furiën mij achtervolgen of dat er iets in
mij gaat knagen, maar ik heb toch altijd het gevoel, dat ik het best schuil kan gaan
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tussen mijn medemensen. Nu, dat kon in een wachtkamer ook.’ (p. 7/8). Hier blijkt
al uit, dat Roel de konfrontatie met zichzelf en met zijn verleden niet prettig vindt.
Het alleen zijn dat hem in de buurt van zo'n konfrontatie brengt, vermijdt hij. Hij is
een gevangene van zijn verleden omdat hij er niet mee klaar is gekomen. Hij is wel
later getrouwd, en heeft ook twee kinderen, maar het gezin blijft op de achtergrond,
vormt geen tegenwicht of genoegdoening voor wat hem in zijn jeugd is overkomen
of aangedaan, door zichzelf of anderen, het lot. ‘Ja Jantine. Ik heb zelfs twee kinderen.
Maar ik heb nog vaak aan jou gedacht.’ (p. 11). De ambivalentie en de ontevredenheid
met het bestaan dat hij leidt krijgen door de ontmoeting met Jantine een stoot die
hem brengt tot het opschrijven van zijn levensverhaal. Of hij er iets mee wint, zal
aan het slot blijken. De oudere Roel schrijft over de jongere Roel; hij schrijft zijn
autobiografie, althans een deel daarvan, en dat doet onmiddellijk de vraag rijzen met
wat voor optiek hij zijn vroegere ik bekijkt. Als twee uitersten in de beschrijvingswijze
kan men zich voorstellen aan de ene kant een historie, volkomen bepaald door de
manier van zien van de volwassene, aan de andere kant een beschrijving door zo
sterk mogelijke identificatie met de puber en adolescent waarbij dan de later
verworven inzichten zoveel mogelijk worden teruggedrongen. In het eerste geval is
de beschrevene a.h.w. een andere, in het tweede geval is het de beschrijver die als
een ander ervaren wordt, en zelfs als een hinderlijke, de belevenissen achteraf
vervalsende aanwezigheid.
Tussen deze extremen bestaan een aantal overgangen, en het is niet eens makkelijk
om uit te maken waar Zo de ouden zongen... in dit opzicht gelokaliseerd kan worden.
Vast staat in elk geval, dat de lezer op een aantal manieren de sporen van de
aanwezigheid van de oudere Roel opmerken kan. Hij is een gedurige aanwezigheid,
meestal sterk op de achtergrond, maar soms ook op het eerste plan.
De funktie van het eerste subhoofdstuk waarin de oudere Roel geïntroduceerd
wordt, en dat in sommiger oog misschien overbodig is, kan haast niet overschat
worden. Die paar bladzijden maken dat de lezer steeds bij het lezen van de
geschiedenis van de jongere Roel blijft weten, dat hij alleen door bemiddeling van
de oudere kennis kan nemen van het verhaal, en dat ‘ze elkaar niet krijgen’, wat een
vernis van weemoedigheid over de hele roman legt. Daar komt nog bij, dat men zich
een beeld kan vormen van de persoon van de oudere Roel, wie hij is, wat hij doet en
denkt.
Daar zijn vervolgens - in het verhaal zelf - de eenvoudige aanduidingen
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van het tijdsperspektief, die de lezer erover inlichten, dat er iemand aan het woord
is die het verloop van de geschiedenis kent, en die soms anticipeert op wat er nog
zal gaan gebeuren. ‘Maar goed, in de tijd waarover ik spreek groette ik een aantal
heren, en in geen geval werklui’ (p. 14). Hier ziet men de twee ikken in hun twee
tijden, de tijd van het schrijven en de tijd die beschreven wordt, in één volzin achter
elkaar staan. In de loop van het verhaal komt men geregeld vooruitgrepen op wat
later staat te gebeuren tegen. ‘Wim Paardt kwam uit een eigenaardig gezin. De andere
kinderen waren veel jonger dan hij, en er zijn in de komende vijf of zes jaar nog een
paar bijgekomen.’ (p. 41). Nadat hij Koosje heeft bespied: ‘Inderdaad heeft het jaren
geduurd voordat ik haar weer te zien kreeg.’ (p. 70). Een soortgelijke anticipatie, die
overigens voor de loop van het verhaal van weinig belang is, treft men aan, als Roels
vader verslag doet van een gesprek dat hij met de wethouder heeft gevoerd: ‘Jaren
later heb ik hem eens gevraagd, of hij werkelijk alles precies zo tegen de wethouder
gezegd had (...).’ (p. 88.)1 Door het plaatsen van de gebeurtenissen tegen de
achtergrond van een tijdskontinuum krijgen ze reliëf; het blote lineair-chronologische
verslag krijgt diepte door het aanvullen met gegevens die pas later vastgesteld konden
worden.
Dan zijn er vertellersingrepen die niet zozeer om het tijdsperspektief van belang
zijn, maar een expliciet of impliciet kommentaar vormen op de vertelde
gebeurtenissen, en waarbij dus sterk op de voorgrond treedt de bij de lezer gewekte
notie, dat het de verteller is, die zijn licht laat schijnen over het vertelde. Kommentaar
en interpretatie vloeien hier soms ineen, en ook deze passages tendéren ernaar het
verhaal uit het platte vlak te verlossen. Over Heslinga sprekend zegt de verteller:
‘Dat hij nog een zuster had, ergens getrouwd op een boerderij, een half uur sporen
van ons vandaan, lag nog meer buiten mijn gezichtskring;’ (p. 64). Hier wordt voor
het eerst gezinspeeld op het bestaan van Jantine, immers een dochter van deze zuster
van Heslinga, terwijl zij zelf in levenden lijve pas zestig bladzijden verder opduikt.
Haar gezicht wordt dan als volgt beschreven: ‘Dat gezicht was smal, spichtig, zoals
ze helemaal spichtig was, de neus leek mij scherp, nogal ver uitstekend, maar het
opvallendst was de huid: klefbleek en, men kon het niet anders zeggen, gerimpeld.
Een gerimpeld jong gezichtje, al ging alles te vlug in zijn werk dan dat ik de rimpels
afzonderlijk had kunnen onderscheiden. Een meisjesgezicht,

1

In dit geval heeft het alvast aanzetten van een verlengstuk bovendien een dynamiserende
funktie, doordat er gemorreld wordt aan de onomstotelijkheid van het vertelde. Is het allemaal
wel zo gegaan als gerelateerd wordt? Roel zelf heeft achteraf kennelijk enige argwaan.
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en toch oud. Een jonge heks. Van mijn tegenwoordig standpunt zou ik zeggen (maar
hier spelen ook latere indrukken doorheen): een middeleeuws gezicht, een gezicht
zoals middeleeuwse schilders, Memlinc, Bosch, de mensen zagen, de mensen en de
vrouwen. Spits en kierogig, een verdorven begijntje, nooit de zon erbij, en al het
bloed besteed aan stigmata van de duivel. Zo ziet men ze daar, bij Bosch, in een
glazen ei zitten.’ (p. 129).
Op soortgelijke wijze komt de verteller door als hij beschrijft hoe hij met Jantine
vrijde: ‘Wij deden alles, en nooit hetzelfde; het meeste werd door haar bedacht, of
zij kende het al; wij deden dingen waarvan ik niet alleen het bestaan nooit had
vermoed, maar die ik op dit ogenblik niet eens meer zou kunnen beschrijven, omdat
de bezeten wellust verloren is gegaan, tot het doel waarvan zij waren ontworpen.’
(p. 258). En even later vraagt hij zich af wat het eigenlijk was: ‘Wellust? Liefde?
Daartussenin, denk ik, behorend bij het duister en slecht onderzocht gebied der
verslavingen (...)’ (p. 262).
Als Jantine door haar vader van school genomen is, schrijft ze een briefje, dat door
Hajo wordt overgebracht: ‘In het briefje stond: “Mijn vader heeft mij van school
genomen, en ik moet naar de huishoudschool in... Wat een pest, niet. Maar je bent
me misschien al vergeten. Ik blijf aan je denken. Hajo kun je vertrouwen. Lieveling.
J.S.” Het slot was woordelijk zoals ik het hier neerschrijf.’ (p. 271)
De hier weergegeven passages hebben op z'n minst twee funkties. Enerzijds hebben
zij tot gevolg dat de grenzen van het inzicht en de wetenschap van de jonge Roel
duidelijk gemarkeerd worden en onderscheiden van de ruimere inzichten van de
verteller, die bovendien dáardoor in het voordeel is, dat hij de afloop van de
geschiedenis kent. De jonge Roel krijgt door dit konstruktie-element de gedaante
van iemand die in het halfduister zijn weg zoekt, terwijl de verteller de standplaats
inneemt van een meer wetende, die in zoverre ook nog almachtig is, als hij de
gebeurtenissen over zijn jongere ik voltrekt, al kan hij moeilijk anders. De statuur
van beiden wordt door deze ingrepen gepolariseerd. Anderzijds echter, vooral in de
laatste citaten, is de verteller weer in het nadeel. Hij weet zich niet alles precies meer
te herinneren, niet alleen bij gebrek aan geheugen, maar ook omdat hij niet in zichzelf
de gevoelens kan aktiveren die hem vroeger bezield moeten hebben, ‘de bezeten
wellust is verloren gegaan’. Deze achterstand van de voorsprong genereert een zekere
afgunst van de oudere Roel op zijn jongere ik, maar ook een ongeduld of
ontevredenheid over de manier waarop deze laatste hun beider aangelegen-
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heden heeft aangepakt, en hun beider kansen op geluk deels heeft verknoeid, of ‘zich
heeft laten ontfutselen’.
De verongelijktheid en ontevredenheid waarvan de verteller telkens blijk geeft,
en die het inderdaad aannemelijk maken dat het tussen de jonge Roel en de
verongelijkte Koosje nog wel iets had kunnen worden als hij haar maar wat
aantrekkelijker had gevonden1, komt door de naden dringen op zo'n manier, dat men
soms erg goed moet kijken om uit te vinden door wiens mond er eigenlijk gesproken
wordt. Als hij Jantine niet meer kan ontmoeten, zoekt Roel tevergeefs zijn toevlucht
tot zijn liefdesgevoel voor haar. ‘Niet dat het verdwenen was; maar het was vager
geworden, misschien wel wijder, edeler, maar krachtelozer; het hoorde bij een vorig
leven, het was in het heden niet meer te bewijzen of te versterken, omdat de helft
eraf was gerukt door een van die grote opvoedkundige chirurgen, die menen de liefde
te kunnen zuiveren door er precies datgene af te halen waaraan men zien kan dat het
liefde is.’ (p. 280).2 De redengeving is afkomstig van de oudere Roel, de konstatering
van zijn jongere ego. Een soortgelijke redengeving komt namelijk voor in het
grandioze slotdeel van het boek, rechtstreeks afkomstig van de oudere Roel. Het
‘heden’ van deze passage is het verleden van de verteller. We hebben allerminst te
maken met een verteller die onaandoenlijk ver boven zijn verhaal staat. Hij is er ten
nauwste bij betrokken, en heeft belang, niet alleen bij de ontwikkeling der
gebeurtenissen in zijn jeugd, maar vooral bij het opschrijven daarvan. De verteller
is niet een onbeweeglijke figuur, hij verandert innerlijk door het vertellen van zijn
verhaal. Dat is de dubbele dynamiek in deze roman, die de analyse bemoeilijkt maar
dubbel de moeite waard maakt. Een groot deel van de inzichten die de verteller
lanceert heeft hij verworven tijdens en door het opschrijven van zijn geschiedenis,
en voordien bestonden ze eenvoudig nog niet, of waren ze misschien alleen latent
en onuitgesproken aanwezig. Net als de schrijver heeft de verteller deel aan de
ongewisse avonturen van het schrijven. Hoe geïnvolveerd Roel bij zijn verleden is
blijkt ook uit een passage waarin hij het fotootje beschrijft dat hij van Jantine heeft
gevraagd toen hij haar trachtte te overtuigen van de zinloosheid van elkaar een jaar
lang niet zien: ‘En in mijn binnenzak zat een kiekje van Jantine,

1

2

‘Deze geschiedenis zou wellicht anders zijn gelopen, wanneer Koosje bovendien een voor
mij redelijk aantrekkelijk meisje was geweest.’ (p. 329) Het blijft natuurlijk de vraag of deze
gelijkgestemdheid wel voldoende basis zou kunnen zijn.
vgl. P.C. Hooft; ‘groot gevoelen moet men hebben van den geenen die men ten hoogsten
lieft, zonder genot oft hoop van dien.’ (Leringen van staat, 1965 p. 25)
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een slecht kiekje, een bijzonder onflatteus en een beetje belachelijk kiekje, wat ik
van tevoren had kunnen weten, want haar gezicht bleef zichzelf niet eens gelijk onder
de aandachtige en liefdevolle blik, laat staan onder het oog van een genadeloos
afkappende camera. Ik heb het altijd bewaard, en op dit ogenblik kan ik er niet naar
kijken zonder tranen in de ogen. Maar dat is omdat ik nu al jaren bezig ben mijn
liefde voor haar bij mij terug te roepen, terwijl ik toen, kennelijk, niet geheel
weerstand bood aan norse pogingen om die liefde te ondermijnen, of althans op
non-actief te stellen.’ (p. 305). Wat Vestdijk - natuurlijk op zijn eigen koele en
cerebrale manier - Roel Starmans hier laat zeggen is, opnieuw, dat hij beseft zijn
kans voorgoed gemist te hebben zonder dit te aksepteren. De oudere Roel is in feite
machteloos, want hij kan zijn verleden niet veranderen, hoe graag hij dat ook wil.
Degeen die er iets aan had kunnen doen, indertijd, heeft zijn kansen onvoldoende
aangegrepen.
Als Roel genoeg begint te krijgen van zijn scharrelen met Koosje, en in een laatste
poging dit voort te zetten zijn gevoelens overschakelt op medelijden en zelfopoffering,
komt het moment dat hij dit zelfbedrog doorziet: ‘Ik vergat, dat men liefde wel tot
wellust kan doen ontaarden, - de bestemming van de mens, hij doet niet anders, maar niet terug kan werken van de wellust naar een liefde die er nooit geweest is.’
(p. 334) Ook hier die mengeling van vroegere gevoelens met parenthetische inzichten
van het moment van vertellen. Het rondtasten van Roel in een ondoorzichtig geworden
situatie wordt later gekarakteriseerd als de poging om iets voort te zetten dat tot
mislukking gedoemd was. Na de definitieve breuk met Jantine zien ze elkaar, uit
koppigheid, toch nog zo nu en dan. ‘De zoenen, waarmee wij telkens afscheid van
elkaar namen, misten alle warmte, alle overtuiging. Pas na een jaar of vier heb ik
begrepen hoeveel ze betekend hadden, en dat deze doodgebloede verhouding de
vermomming was van iets springlevends: mijn liefde voor Jantine Schurink, die nooit
verdwenen is, en bij haar zal dat wel hetzelfde zijn, denk ik. Maar het was te laat.
Zij was toen al verloofd, en een jaar later is ze getrouwd. Jantine was geen tragische
figuur; ze begreep, dat ze zich aan moest passen, dat ze niet te lang kon wachten op
iemand die het beste van haar had gehad, en die geen kans had gezien haar bij zich
te houden.’ (p. 339/340) Met deze passage eindigt het verslag van de liefde voor
Jantine; na een witregel begint dan de epiloog waarin de verteller aan het woord is
zonder dat het verhaal in engere zin verder ontwikkeld wordt, tenminste in de eerste
twee van de drie bladzijden.
Zijn er dus een aantal plaatsen waarin de verteller kommentarieert,
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verbindende schakels legt, en interpreteert, in de regel gaat hij toch schuil achter de
figuur die hij vroeger was. Alleen zo nu en dan komt hij in het verhaal even boven
water als de oudere, en in begin- en slotdeel beheerst hij de scène volledig.
Daartussenin vereenzelvigt hij zich in zeer sterke mate met zijn jongere ik. Toch is
hiermee nog niet het laatste woord gezegd over de perspektiefkwestie. Ziet men
nauwlettend toe, dan moet men vaststellen dat ook in die gedeelten waarin
ogenschijnlijk het perspektief dat van de jonge Roel is, diens andere ik nog een hand
heeft in de beschrijving. Hij treedt op als versterker en verhelderaar van de gevoelens
die hem indertijd hebben bezield of moeten hebben bezield. Wat hij heeft gevoeld
en beleefd ondergaat door het feit van de retrospektie een explicitering, die
tegelijkertijd een zekere vertekening inhoudt, ongewild, maar ook onvermijdelijk.
De verteller leent zijn figuur zijn grotere vermogens op het stuk van verwoording
van de indruk der belevenissen, zonder overigens die gebeurtenissen en belevenissen
in hun kern aan te tasten. Hij verklaart, maar vergoelijkt of poetst niet op; hij zet
belevenissen en reakties in een wijder kader door middel van samenvattingen en
aanwijzingen van regelmaat. Ondanks een sterke identifikatie met zijn figuur, wat
natuurlijk niet zo'n heksentoer is nu verteller en figuur toch éen en dezelfde zijn,
wordt vastgehouden aan een verteltrant waarbij geprobeerd wordt niet de hand te
lichten met het vaste bestand van de historie zoals ze zich in werkelijkheid heeft
toegedragen.
Samenvattend kan men zeggen dat het perspektief van de terugblik in deze roman
een dubbele dynamiek bezit. In de ene richting gaat de zelfpeiling van de verteller
gepaard met het ventileren van een door de tijdsafstand gegroeid inzicht in de ware
oorsprongen van zijn vroegere handelen en niet-handelen, zonder dat dit toegenomen
inzicht overigens volledig kan zijn: men houdt zijn blinde vlekken. De later verworven
inzichten in deze motieven worden op subtiele wijze door de beschrijving gemengd:
de gevoelens en gevoelsmatige gedachtengangen worden geverbaliseerd en in kontakt
gebracht met de jonge Roel verborgen gebleven drijfveren en doeleinden. In de
andere richting oefent de aktiviteit van de beschrijving zijn werkingen op de verteller
uit: hij leeft zich in en beleeft opnieuw, zo goed en zo kwaad als het gaat, zijn
ontwikkelingsgang. Hierbij komen dichtgeslibde emoties vrij, maar bovendien ook
levensinzicht. Dit inzicht was niet zozeer pasklaar aanwezig toen de verteller besloot
zijn verhaal op te schrijven; eerder ontstond het dóór het vastleggen van zijn
geschiedenis. Dit is de vertellerswinst waarom het
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hem misschien in de eerste plaats te doen was, en voor een belangrijk deel investeert
hij deze winst weer meteen in zijn verhaal zelf, waardoor het belang dat de verteller
bij zijn historie heeft nog toeneemt. Deze interaktie tussen autobiograaf en
autobiografie verleent het boek een bijzondere spanning: de beschreven geschiedenis
is zowel voor de jongere als voor de oudere Roel van essentieel belang.
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I / Ondergang van Tenochtitlán
H.C. ten Berge
çan conayachiuhqui in ipalnemoani
ha in tlatilolco y ohuaya
ja dat heeft ipalnemoa in tlatelolco gedaan
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In het jaar 13 konijn dacht motecuhzoma
is onze vorst quetzalcóatl gekomen?

Merlyn. Jaargang 4

199

1.
de priester
Negen voortekens: drijvende tuinen
worden bedreigd, ik sta op de tempel
van tlaloc in regen de reukstok
te branden. ik talm maar ik taal
naar het dodemanswoord
:vogelkop- asgrauw
steekt zijn kam en staat er spiegelglas
met spinsels doorboord, sterren die
kijkers ontsnappen als rook
tlacantzolli- ineengeperste wezens
4 schuimers bemannen 2 lichaam
dat op de tast weer verdween
kometen en vuur bij heldere hemel,
hoe blauwe vogel, het huis van de linkse
de zingende zuidergod vlamvat
en wind het water ranselt
muren wegrukt als riet
dit gebeurt aan ons meer, in mexiko
daar gebeurt het
en elke nacht in de stad
schril gezang van een vrouw
mijn kinderen waarheen zal ik jullie brengen?
zwemmende bergen naderen de kust
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de tekens vervagen
ik steek in mijn kermende slaven
en maagden gaan schuil bij de slang
hoog naar de zon
hard en recht staan hun maïsgele borsten
gericht
hartknoppen krimpen
het onversneden vers
vlees snijd ik scherp als voorheen
en ik til aan de dampende schalen
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de ooggetuige
Rood als een rus en verbaasd
ligt de tepexpan mens een dode toekomst
te beloeren
tezontli, rood gesteente
van iztactepetl of een meer nabijgelegen vuurdoorstoofde lavakaap
het machteloos gebed
liggen in rotsen waar geen kruid tegen
gewassen is
het machteloos toezien hoe de bepantserde
baarden besneeuwd over vulkaanskalpen wippen
tezcatlipoca, de rokende spiegel
vierkleurengod die slechts geknakte
speren weerkaatst
wierook en tover
woekert langs wegen, spreuken stuiven
als quetzal veren
tussen de gevlekte honden van don pedro
ze hijgen tegen de wind, het speeksel
druipt van hun muilen
don pedro de zon de vazal
van zijn dorstige hand, en geen
reinaart hier die wolvewelpen blindpist
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2.
Van genoegen knarsten de spanjolen als dieren met hun tanden
en ze sloegen elkaar op de schouders van plezier
diese dinge sind alle köstlich
gewesen dasz man sie beschätzt um 100 000 gulden wert
crew-cut hernán s.a.
- BRUSSEL/MADRID - TENOCHTITLÁN

VERA CRUZ

contra fonseca bisschop van burgos
contra velàzquez de cuba
en motecuhzoma
contra cuauhtémoc
hernán met de handjes
und ich hab all mein lebtag nichts gesehen
das mein herz also erfreuet hat wie diese ding
dann ich hab darin gesehen
wunderliche künstliche ding und hab mich verwundert
der subtilen ingenia der menschen in fremden landen.
albrecht dürer contra.
in het jaar 1 riet dacht motecuhzoma:
onze vorst quetzalcóatl is gekomen
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de ontmoeting
In de maand vogel onder het dagteken 8 wind
kwam hij aan te xoloco bij de ingang van de stad

kodex florentino xii
Naar verluidt heeft c. hem gevraagd: ben jij motecuhzoma? ben jij de
koning? is het juist dat jij de koning motecuhzoma bent?
En motecuhzoma zei: ja ik ben het. Hij liep op hem af, boog zijn hoofd
diep omlaag en bood zijn god de vorstelijke vestingen aan.
Deze antwoordde bij monde van zijn tolk en bedgenoot malintzin in zijn
vreemde en wilde taal: zeg motechuzoma dat wij zijn vrienden zijn, zeg
dat wij hem hoogachten en tevreden zijn. We zijn als vrienden naar je
vesting in mexiko gekomen. Je hebt niets te vrezen.
Toen onderzochten de spanjaarden nauwkeurig alles wat zij zagen. Ze
stegen van hun paarden af, beklommen ze weer en stegen opnieuw af om
zich niets van al het nieuwe te laten ontgaan.
De vorsten die motecuhzoma begeleidden, waren
cacama, koning van texcoco
tetlepanquetzaltzin, koning van tlacopan
itzcuauhtzin, stadhouder van tlatelolco
topantémoc, motecuhzomaas schatbewaarder in tlatelolco.
Deze vier vorsten stonden in een rij achter elkaar
Zes anderen stonden daarachter.
Toen motecuhzoma werd gevangengenomen vluchtten zij allen,
ze gingen ervandoor, verborgen zich, verlieten hem trouweloos.
toen de nacht viel, broeide er vrees in de stad
ze kroop in de huizen en loerde nog in dromen
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het feest
In regen verwekt op de berg
en gebaard
is de berg als een vrouw beklommen
door hem die zijn schild draagt als masker
motecuhzoma kruipt naar de zon, hij verwerpt
het verbergen van wapens.
vochtige steen en tecatzin de maker
van krijgstooi kent zijn goden, schachten snijdend
in de zaal der speren

‘En motecuhzoma zei tegen malintzin, wil je de god vragen naar mij te
luisteren? Nu is de tijd gekomen om het feest tóxcatl* te vieren. Het zal
slechts 10 dagen duren en wij smeken de god om toestemming het te mogen
vieren. We verbranden slechts wat wierook en dansen onze dansen. Er zal
een beetje lawaai zijn van de muziek maar dat is alles.
De kapitein zei, nou goed, zeg hem dat ze het mogen vieren. Toen verliet
hij de stad om een ander spaans leger aan te vallen dat hem tegemoet
marcheerde.
Pedro de alvarado die men de zon noemde, nam gedurende zijn afwezigheid
het bevel over. Toen de dag van het feest gekomen was, zei motecuhzoma
tegen de zon, alstublieft luister naar mij mijnheer! Wij vragen uw
toestemming: het feest van onze god moet nu beginnen.
En de zon antwoordde, laat het beginnen. Wij zullen aanwezig zijn om
het gade te slaan.’
kodex aubin

*

Huitzilopochtli, oorlogsgod. Geassocieerd met Tlaloc, als regen- en vruchtbaarheidsgod
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‘Ze kwamen te voet, ze droegen hun ijzeren zwaarden in de hand en hun
houten schilden en hun ijzeren schilden. Zo stortten zij zich temidden van
de dansers en baanden zich een weg naar de plek waar de trommels werden
geslagen. Ze vielen de trommelslager aan en hakten zijn armen af. Toen
sloegen ze zijn hoofd eraf en het rolde ver weg over de grond. Toen vielen
ze de dansenden aan, zij doorboorden ze, spietsten ze, doodden ze met hu
zwaarden. Enkelen werden van achteren doorstoken; die vielen met
uitpuilende ingewanden op de grond. Anderen onthoofdden ze; eerst
kloofden ze de schedel en dan hakten ze die in stukjes. Weer anderen
troffen zij in de schouders, in vademdiepe wonden werd hun rug geopend.
Ze rukten sommigen de armen uit het lijf. Enkelen staken ze in dijen en
kuiten. Van anderen reten ze de buik open en de ingewanden stroomden
over de grond.
Vergeefs probeerden velen er nog vandoor te gaan, maar hun darmen
sleepten voor hen uit en daarin verwarden zij zich met hun voeten. Op
welke wijze zij ook probeerden zich te redden, ze konden niet ontkomen.
Het bloed der aanvoerders stroomde als water en verzamelde zich in
plassen. De plassen stroomden samen en maakten de hele tempelhof tot
een grote glibberige vlakte. De stank van bloed en darmen vulde de lucht.
En de spanjaarden renden nu naar de verblijven der priesters en doodden
allen die zich daar nog verborgen. Ze liepen overal heen en doorzochten
alles, ze drongen alle ruimten binnen, jaagden en moordden.’
kodex florentino xii
het volk blies van woede witgele
mantels van rietpijlen over de goden
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dood van m
Rookspoor van angst en gerucht, wat
wil men nog meer. de monden vol stof
bitter kauwend op zeegras en leem, kras gemor
om de stapel nu zelfs zijn lijflucht naar mens ruikt
in het jaar 2 vuursteen stierf de koning
in dat jaar stierf hij
ze lelijk als men vallen kan
in het 4voudig goddelijk heelal
waar de stad dobbert, drijft
en verwarrender dan de gedrevene is
hij stond overeind na zijn dood
als een wankele fles op de tinnen gezeuld
tussen wakers met ijzeren speren
los van zijn heer viel hij slordig omlaag
anoniem, onmiskenbaar een laatste vermomming
wat van hem rest zit goed in elkaar.
vuur slaat gefluit in de stammen, dan
sluiert walm dat verbaasde gezicht. hoor het schor
wijvengekras daar hij stinkt bij verbranding.
steeds roder vergaast hij naarmate ik blaas
en hij reddeloos danst naar mijn pijpen
(dança mortal)
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groensteen
Het schild ligt omsingeld door gras
hij met het blauwgroene masker slaapt
bij het meer,
nog schokt de aarde heet in haar verbrijzeld vel
de gevederde steekt in haar borst
en als quetzalpetatl bemind
groeit de kostbare steen in haar buik
in tlatelolco maakt men plezier
zij lacht en in haar dampend huis
van dauw en morgenschemer zwellen
visjes van smaragd
een dode bloeit open bij de rivier;
blauw als laurier daalt de ster
tot steenvlaktes in
daglicht en talloze tongen bekruipen dood vlees;
tijdcefeïde- die niet meer klopt
als voorheen
adem is in groensteen uitgemond
en het warm vogelhart ontsnapt
nu nog maakt men plezier
en bloeit de cocoa; onze godin
zit op de ronde kaktus
kijkt naar de zon, zwart omvlinderd
door tranen van glas.
graswoeker dringt in het ademend schild
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goldrush
i
Een schurftige god stookt dit vuur
en het pokkengespuis openbaart het verraad
als een bijbel van modder en moer
vet rag van witgele zweren bemantelt de huid
bewoners kauwen op leer
een spaanse kraag wordt meer begeerd
uit opgelegd ontzag voor wolfshond
en morse caciques op hun wit hert
ii
Zon van quetzalcoatl brandt leeg
miskraam brak-water;
en regens omringen het meer
tlaxcala zwermen dan uit
beschut door wat haakbusseniers
en krijsend in talloze boten
de stad krimpt, een stuiptrekkend offer
krater van nachtzwarte honger en kindergehuil

Merlyn. Jaargang 4

209
iii
Dan nu maar beschrijving van oude gebruiken:
grachten werden met priesters en koude adel gedempt
de poorten bezet door wat lagere goden
op bloedschubben glibberden krijgers de trappen der
tempels af: slapstick van gillend gedierte
het paleis van de zon was een slachthuis
hernán schreef zijn koning, ‘en dan te bedenken dat dit volk
zo barbaars, en zo ver van de kennis van god is’
iv
Zij scheurden de rokken der vrouwen open
overal zochten de handen
naar goud, in hun oren en haar en gek
van begeerte greep men hun borsten
zwetende vingers tastten naar oksels langs flanken
en dijen van jonge meisjes
de bewaker van het zwarte huis werd
voor de honden gegooid
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v
(malintzin)
Zij daar, in coyoacan, ligt zo breed
in het gras. dit is
geen toeval: haar lijvig
vernuft intrigeert / als een zee
spreidt zij grimmige speelsheid van wrok,
vrede van gladde verveling maar onder salomé's mom
priemt haar biddende bek als een snavel
pizotzin van culhuacan werd ook gehangen
vi
Geelgeverfde vrouwelijken liggen langs de weg
lichamen rijp als maïs, kelen afgesnoerd
xochipilli slaat de bloemen grauw
-3 wijsgeren kwamen alleen
ze droegen hun bladen van boomschorspapier
4 waren er, slechts 1 ontkwam
de andere 3 werden overweldigd,
daar in coyoacan-
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vii
‘We kwamen in amáxac bijeen
we hadden geen schilden meer
we hadden geen macanas meer
we hadden geen eten geen dak
en het regende de hele nacht’
(manuscríto anónimo de tlatelolco)
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Mex. Tenochtitlán, 13 aug./UPI- Tijdens onlusten in ons wingewest M.
zijn, sinds de invoering van de evangeliese wet, nu 80 dagen geleden, meer
dan 240 000 rode rebellen gesneuveld. Het aantal weerspannige
inboorlingen werd geschat op 300 000. De opruimingswerkzaamheden
duren voort. De manschappen kampen met de regentijd en de tegenwerking
van de bevolking die de agitators steunt. Er bestaat dringende behoefte
aan prikkelpoppen, -limonade en worst. Een brik met genoemde
verversingen aan boord is onderweg. Verliezen aan blanke zijde worden
als ‘matig’ omschreven. Hier en daar wordt zelfs winst gemaakt, verklaarde
It. gen. De A. tel. 1 12,5 cic. ma xonmelaquahuacan ton petolontlie. Wij
worden 365 dagen per jaar betaald om te vechten, zo zei hij. Een aantal
dat niet overeenstemt met de rituele kalender.
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Op de dag 1 slang onder het jaarteken 3 huis
legden wij onze schilden neer en waren overwonnen
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3.
Gebroken speren liggen op de wegen
van rouw hebben wij ons haar uitgerukt
huizen zijn nu dakloos en hun muren
rood van bloed
wormen kruipen op straten en pleinen
met modder en bloed zijn de muren bespat
het water rood als run
en als wij het drinken
proeven we pekel
we hebben in wanhoop lege handen
tegen stenen wanden stukgebeukt
het erfgoed verloren en dood is de stad
en schilden van grote krijgers
hebben haar niet kunnen redden
we hebben droge twijgen en rietgras gekauwd
we propten monden vol met stof en puin
we hebben hagedissen, ratten en wormen gegeten...
er werd een prijs op ons hoofd gezet
op mannen priesters en meisjes
een arme man was slechts twee handen maïs waard
of tien mosbeschuiten of twintig gepekelde graskoeken
quetzal veren, goud en jade
alles wat eens kostbaar was
is nu zonder waarde...
(manuscríto anónimo de tlatelolco)
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Oorlog wurgt de tenochca
oorlog wurgt de tlatelolca
de muren zijn zwart
rook verduistert de lucht
slechts het dodelijk vuur flitst in donker
ze hebben cuauhtémoc gevangen
de vorsten van mexiko zijn nu gevangen
oorlog wurgt de tenochca
oorlog wurgt de tlatelolca
na negen dagen brengt men hen naar coyoacan
cuauhtémoc, coanacoch, tetlepanquetzaltzin
koningen zijn nu gevangenen
tlacotzin wilde ze troosten
mijn neven houdt moed
verslagen vorsten slaat men in gouden boeien
de koning cuauhtémoc antwoordde
mijn neef je bent gevangene
ze hebben je in ijzers geslagen!
maar wie is dat daar, naast de kapitein?
ah, het is doña isabel, mijn kleine nicht
ach, het is waar
koningen zijn nu gevangenen
je zult slaaf zijn, het bezit van een ander
in coyoacan gaf men jou een halsketen
die niet van quetzal veren is geweven
maar wie is dat daar, naast de kapitein?
ah, het is doña isabel, mijn kleine nicht
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ach, het is waar
koningen zijn nu gevangenen
(cantares mexicanos)
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Kreten van rouw stijgen op
onze tranen regenen neer
want tlatelolco is verloren
azteken vluchten over het meer
zij gaan er als vrouwen vandoor
mijn volk, hoe redt men zijn huis?
azteken verlaten de stad,
in vlammen de stad en rook
vergrauwt de schemer, alles
is nacht en vernieling
motelhuihtzin die haar verdedigde
oquihtzin de grote aanvoerder
tlacotzin kanselier van de koning
zij worden met tranen begroet
huil mijn volk; besef
dat wij het mexikaanse rijk met deze rampen
hebben verloren
het water is bitter geworden
het voedsel is bitter geworden
dit zijn de daden van ipalnemoa
hij die door kracht leeft
hij geeft het leven
en neemt het
(cantares mexicanos)
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II / Monoloog in het Vinsonmassief
[H.C. ten Berge]
een kommentaar
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1.
Zo vriezen wij in, dode rijkdom op vierduizend meter
met fossiel wildbraad en skeletten
en zand, ertsen, grafiet; we zijn een witgevroren drol
in de kalken woestijn van de kap
zei
petrus toen:
1480
cvr homo mortalis caPvt ExTRViS aT mOrieris EN vertex talis
sit modo calvvs eris
waarom sterveling laat je je kop uitbeelden, want zie, je zult hein
nog een hand moeten geven en kaal zijn als deze schedel
polen verplaatsen zich
stemmen omzwermen de skua
de zeldzame mens heeft een ei uitgebroed
hier in de nesten, daar in het laagland van peppels en petrochemie

De kap scheurt, tonnen graniet uit de bergen verpulveren onder de
verplaatsingen. Kettingreakties van schokken, de andes verzakt en
langzaam rijst het kontinent in zijn gruwelijke bevrijding omhoog.
Honderd, tweehonderd meter - en nog niet voorbij - zeeën raken in
beweging, het water stijgt, landen gaan onder, een werelddeel bestaat niet
meer, weggevaagd, verzakt in de massaas die over dijken en kusten
aanrollen. Volken verzuipen hangend aan dakgoten, boomtakken; de
president vertrekt met onbekende bestemming en komt nooit aan. Eskimoos
grinniken in hun paradijs waar wilde plantengroei omhoogschiet als in
woestijnen na de regen. Pestbacillen ontwaken na honderden jaren van
slaap. Rode dood. Aan de ekwator wordt het koud. Vrouwen, kinderen
rillen in hun vel en hullen zich in boomschors, in angst. Ze sterven met
wijdopen ogen. Mannen trekken in legers over de grenzen, vechtend in
naburige rijken om elke meter grond, vaste grond die korrelt in hun
stervende greep. Wallstreet stort in, met fladderende
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jasjes stromen de gezworenen naar buiten, handenwringend naar de
mammon die tuimelt in dow jones. Elk kompas draait dol, schepen vergaan
in de binnenlanden van brazilië, van kongo. In keulen loopt een kruiser in
het web van spitse torens. Ceylon schakelt over van koffie op uien. Aan
de zuidpool opent de tijdig ontsnapte, de haasvlugge hilton het eerste hotel,
88.3 BELOW ZERO, waar hijgend nog de begum in haar haastig geregen
korset een suite op het zuiden huurt. Voor een goudstuk, een razende rat
in haar gordel, waar een vijg van begeerte geworgd werd.
haha de hiltons ook hier, kijk eens aan
h.h. die zijn ei pelt en een oude spijker
op de kop tikt
rechts: de trotse bezitter naast zijn geelgeverfde veteraan
by gans peerdt, een aardige prent
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2.
Mijn grootvader las marx langs de spoorlijn
van akkrum naar ijlst
en ik, tegen de kromgetrokken bielsen
van zijn pilobroek gelegen,
kauwde gras en dacht aan kleine bever,
piste voor de staking nog onhandig in zijn pet
een diepgelovig indiaan, hij riep
voordat hij at sanctus drincatibus aan
en bad zich daarna zonder omhaal en met overgave zat
zijn snor rook naar tabak en treinen
hij maakte grapjes
en ging dood
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Wie liet bloedroest na in de sneeuw?
het lijk van de nog warme franc-tireur
dampt onder zijn hand
het laat hem koud dat bij sedan
een boer zijn grootvader schoffelt
:brecht heeft sukses en glanzende automobielen staan voor de schouwburg te wachten.
goudomrande petten roken piraatjes
achter het stuur maar blijven de krijtstreep
beminnen. doodgevoed, doorregen runderen, vaag dromend
van krachtige taal, een nacht vol van roestige messen
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trenodie
Licht van hoeveel zonnen;
en gedrochtelijke wind waait over witgeblakerde vlakte
beendermeel en vrouwehaar
de eendere vleesklomp, gespikkeld
in kwetsbare kelders
boeren tasten tussen wit gewas naar een oogbol
oorlog wurgt tenochca
in het jachtveld van verleden
- toen niemand mij zag; ik in schaduw
van helse machines die vliegreis begon naar de zon,
verkropt nog in halfslaap, buik vol van welkom en groeten
op folders van zomerse steden, zandsteenruïnes en beelden,
en bidonvilles als een roestig ravijn waar men sterft aan de volleerde prostitutie
van kinderen en oude kraaien,
brasilia koffie en thee en geteisem
dat de wateren kleurt, roestbruin
het water van bombay tot bogotá
we hadden geen macanas meer
het regende de hele nacht
we hebben ratten en wormen gegeten
en roken het kruit
dat de schilden verkoolde
‘na de slag werden velen zeer velen gedoopt
en onderwees men de wet christi’
bij het peperduur museum noordelijk van napels
jawel daar heb je 't al, tranen bevriezen
zwart zijn die vlinders van glas
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nog wurgt de oorlog tenochca
op het vlies van de vulkaan
waar penderecki zijn ijzeren strijkers in klankblok
en klaagzangen slaat
boeren tasten tussen wit gewas naar een oogbol
in kwetsbare kelders
de eendere vleesklomp gespikkeld,
beendermeel en vrouwehaar
en gedrochtelijke wind waait over witgeblakerde vlakte.
licht van hoeveel zonnen
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3.
Keer terug na de moord op mercedes, zijn lievelingsmos:
haar halfopen mond, hoe het gras er nog nat is van regen
haar vochtige matbruine hand die de vliertak omklemt
zijn vis, zijn dodeman die binnendringt; en
mijn geboorte nadert als een springvloed
...keer terug naar de basis
en sta in de hal, snel wakkert
groei van dit ijsgezwel aan
dan wind, blauw marmer de sneeuwbrug in zuiderlicht
en ik: komachi nu zijn we alleen
zij zit roerloos tussen kisten
het huis in zijn voegen gedicht,
knoppen handgrepen
knappen als messen. adem op adem:
een hymne van krimpende vriezen in glas
,het blad
aarzelt rijp op het blad
niets beweegt
de koude verspreidt zich geluidloos
beiden gemaskerd gekleed voor een eeuwige winter
het vruchtbeginsel geblindeerd, het gesloten massief
de lege zaadbeker, het bevroren gebaar

De buitenkant van het lichaam. Waar begint haar gezicht, waar eindigt
mijn hand? De binnenkant van het lichaam. Velden van wit. Drijvende
witte ijsvelden, maar geen ontmoeting omdat tijd daartussen drijft en
mensen, roerloos zittend, met steeds hogere snelheid verwijdert.
Daar is zij nu, op het tapijt gepolijst geblanket, terwijl de tijd met haar
wegsluipt en de ruimte opbolt als een borst.
Verwittigt zij mij? zij kan niet. Verwittig ik haar? haar ogen
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niet meer zichtbaar alsof de nauwe spleten met mos zijn dichtgegroeid om
de iris het oogvlies de pupil te beschermen voor de reis achterwaarts.
Zij is verder nu.
En ook ik achterwaarts reis. De ruimte tussen de velden verbreedt zich.
Langzaam wordt zij uitgerekt op haar tapijt, schuin achterover liggend,
als een kleine vlek voortrazend, onbeweeglijk in haar huid. En ook ik
ruggelings tuimel maar hang roerloos met mijn handen. Met de snelheid
van het licht kromt zich de ruimte, op haar hoge rug gezeten wordt het
lichaam als een nevel uitgerekt en krult het bij de randen naar beneden.
Ik lig in gordels van afwezigheid en verwacht mij te ontmoeten. Ja zeg ik,
ja verwacht mij; en zij, achter vlerken van melkwegen, rijst in ruggelingse
aanval en
in herfst smaakt de saké het best
uit de kruik van shojo, uit de bron
stroomt saké
beiden in butsu
een bloem, Aoi!
als een bloem
beiden, komachi en shosho

betreffende kronieken enz. wordt o.a. verwezen naar
- ‘The broken Spears’, the aztec account of the conquest of Mexico, ed. with an
introduction by Miguel León-Portilla. London, 1962.
- Schultze Jena, L., Alt-aztekische Gesänge, uitgegeven door Gerdt Kutscher in:
Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas, deel VI, Stuttgart, 1957.
- Garibay, K., Angel Ma., Veinte Himnos Sacros de los Nahuas, Fuentes indigenas
de la cultura nahuatl, informantes de sahagún, 2. Mexico, 1958.
- Garibay, K., Angel Ma. Historia de la Literatura Náhuatl, 2 delen, Mexico,
1953-1954.
- Séjourné, Laurette, Burning Water, thought and religion in ancient Mexico, New
York, 1960.
- Robertson, Donald, Pre-Columbian Architecture, London-New York, 1963.
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Kanttekeningen bij Van het Reves Brieven
Kees Fens
Met de gangbare betiteling ‘reisbrieven’ komt men bij een onderzoek in de elf brieven
uit de bundels Op weg naar het einde en Nader tot U van G.K. van het Reve niet
ver. Alleen de eerste vier brieven uit Op weg naar het einde laten zich als zodanig
aanwijzen waarbij men dan nog een wat ingewikkelde redenering moet maken om
de tweede brief, ‘Brief uit Amsterdam’, binnen het kader te houden, zo in de trant
van: tussen twee reizen door - naar Edinburgh en Camden Town - is de schrijver
even in zijn woonplaats Amsterdam geweest, welk verblijf dan door de gesuggereerde
‘tussenpositie’ een voor het reizen karakteristiek tijdelijk karakter krijgt. En wanneer
men er dan via die ingewikkelde redenering de eenheid in het genre heeft weten te
handhaven, heeft men toch wat geblindeerd gehandeld: naar opzet en wijze van
schrijven onderscheidt zich de ‘Brief uit Amsterdam’ grondig van de ‘Brief uit
Edinburgh’, welke laatste naar genre veel meer aansluit bij de in de boekuitgave
weggelaten, maar eerder in Tirade verschenen ‘Brief uit Londen’ en ‘Brief uit Berlijn’.
De vijfde brief uit Op weg naar het einde, ‘Brief uit schrijversland’, is een
afscheidsbrief vóór het op reis gaan en de titel ervan slaat op de inhoud; die bestaat
uit een aantal beschouwingen rond schrijversschap en schrijversactie en niet, zoals
dat in de voorgaande brieven het geval is, uit becommentariërende beschrijvingen
van voorvallen. De inhoud van de brief staat hier geheel los van de plaats van
afzending, die, voor die inhoud, een toevallige is. In de laatste brief uit de eerste
bundel, ‘Brief in een fles gevonden’, zegt de titel iets van de instelling waarmee
geschreven wordt: de onzekerheid of de brief ooit de lezers van Tirade, die voor de
eerste keer als geadresseerden worden genoemd, zal bereiken, al kan men met die
titel nog een andere kant uit: de verlatenheid-door-de-afstand van waaruit geschreven
wordt, afstand nog geïllustreerd met het aan de aanhef van de tweeënvijftigste psalm
ontleende begin ‘Op de wijze van
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‘Een Duif van Verre Terebinten’. Wie de gemeenschappelijke betiteling ‘reisbrieven’
voor de inhoud van de eerste bundel met alle geweld wil handhaven, moet wel de
wat gekunstelde verklaring geven, dat de titel van het boek het leven als een reis naar
de dood ziet, hetgeen als verklaring van die titel-alléén niet onjuist is, maar voor de
inhoud van de brieven een thematische structuur suggereert die er niet is. De
afwezigheid daarvan heeft niet te maken met de heterogene inhoud van de brieven
in hun onderlinge verhouding en in de verhouding van de delen der brieven tegenover
elkaar, maar wel hiermee: de heterogene inhoud is niet gegroepeerd rond een in alle
brieven en in alle delen van de brieven aanwezige kern. De verschuiving in de twee
laatste brieven van Op weg naar het einde aan te wijzen, zet zich door in Nader tot
U, waarvan de inhoud de betiteling ‘reisbrieven’ helemaal niet meer dekt, de titels
van de afzonderlijke brieven zeggen al voldoende; twee ervan - die van de eerste en
de laatste - tonen aan dat de reiziger een thuisblijver is geworden, de andere drie zijn,
zij het op verschillende wijze, op de inhoud betrokken. Ook met de naar ik meen
door H.A. Gomperts voor de eerste bundel bedachte betiteling ‘zendbrieven’ kan
men voor de nieuwe bundel niets uitrichten; het is trouwens de vraag of die betiteling
voor de inhoud van Op weg naar her einde wel zo relevant is. Het woord veronderstelt
voor de brieven een wat herderlijk karakter, voor de schrijver ervan dus een werkelijke
of zichzelf aangeprate hogere positie, van waaruit met liefde en bezorgdheid de
anderen worden toegesproken en/of vermaand, en waar niet nadrukkelijk wordt
toegesproken of vermaand, wordt het vertelde geacht tot lering ende vermaan te
strekken. Dat alles geldt alleen in zijn geheel voor ‘Brief in een fles gevonden’, de
enige trouwens die in de aanhef èn in het slot aan de zendbrieven van Paulus herinnert,
en dat niet alleen: het is de enige brief ook waarin het herderlijke begin en einde door
de inhoud van de brief verantwoord zijn. De aan pastorale brieven herinnerende
slotregels van de brieven uit Gosfield en Schrijversland kunnen hoogstens als een
herderlijke toevoeging aan een anderssoortig geheel worden beschouwd. Hanteert
men ‘zendbrief’ in heel ruime zin - in de betekenis van: nadrukkelijk gericht tot een
aangesproken lezer (men kan zich afvragen of dat niet karakteristiek is voor het
briefgenre op zich) - dan laten zich de brieven uit Op weg naar het einde als zodanig
typeren, al moet men dan een verschil in gerichtheid tussen de afzonderlijke brieven
in de kwalificatie verdisconteren: in de ‘Brief uit Edinburgh’ is het aanspreken van
de lezer niet meer dan een uitvloeisel van het gekozen genre; in de ‘Brief uit
Amsterdam’ is veel meer een dialoogkarakter aan te wijzen - de lezer is de
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verondersteld aanwezige en belangstellende toehoorder - hetgeen zonder twijfel
samenhangt met de veel persoonlijkere inhoud van de brief vergeleken bij die van
de ‘Brief uit Edinburgh’. Een herderlijk karakter heeft geen enkele van de brieven
uit Nader tot U, de lezer is trouwens, enkele passages uitgezonderd, helemaal uit de
brieven verdwenen. Maar er zijn nog andere verschilpunten, al moet gezegd worden,
dat ze niet geldig zijn voor de gehele inhoud van Nader tot U; elementen bekend uit
de eerste bundel zijn ook in de tweede aanwezig; er is echter op verscheidene punten
een ontwikkeling aan te wijzen die het meest manifest is in de twee laatste brieven
van Nader tot U.
In het tweede deel van de laatste brief staat de volgende zin: ‘Ik wandel wat meer
dan gewoonlijk, en kom daardoor wat vaker dan ik zelf goedkeur - want ik ben een
tegenstander van kafeebezoek - in mijn kroeg te B. terecht, de laatste keer op een
woensdagmiddag, toen het in het bedrijf erg stil was, zodat ik met eigenaar W. en
zijn knecht, Koning Eéntand, ruimschoots van gedachten kon wisselen over de
vraagstukken, waar de moderne, naar alle kanten openstaande mens zich voor geplaatst
ziet.’ De naam van de knecht is een bijnaam, die, als alle bijnamen, slechts voor een
beperkte gesloten groep ook een eigennaam is: alleen voor de groep verwijst de naam
naar een bekend iemand. Dat de man de knecht van W. is, is dan een minimale
informatie voor de buitenwacht, de lezer. Er is een andere mogelijkheid, die voor de
boven genoemde ontwikkeling relevant is: de naam is een privébenaming van de
schrijver (als soortnaam voortreffelijk passend tussen de andere), een bijnaam die
de figuur, ermee bedacht, maakt tot een figuur binnen de werkelijkheid van de
schrijver voor zover die in zijn brieven gestalte krijgt. De naamgeving is een vorm
van toeëigening, van opname. In de geciteerde passage is de opname al voltooid; er
wordt gesproken vanuit het besloten wereldje van de auteur, hetgeen, juist doordat
verdere inlichtingen uitblijven, in een gericht schrijfstuk als een brief, een
merkwaardig fenomeen is. Voor meer figuren geldt het hier gestelde: voor de lezer
vallen naam en figuur samen, achtergronden en individualisering worden niet gegeven,
geschreven wordt vanuit de vanzelfsprekendheid die de beschreven wereld voor de
auteur heeft. Karakteristiek is m.i. een passage als de volgende uit ‘Brief in de nacht’
geschreven: ‘Aldus zaten we daar, in de morgen, in Bullie zijn huis te P. dus, met
buiten een roerloze hemel, peinzend bijeen: Teigetje, die nog niet helemaal hersteld
was van een angina, het voorlopig Tweede Prijsdier C., die de automobiel tijdens
Teigetje zijn ziekte bestuurd had, Bullie zelf en ik.’ Geïntroduceerd worden de figuren
niet of
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nauwelijks; ze zijn er en figureren als namen die alleen voor de verteller begrippen
zijn. (Kan men de wereld een geslotene noemen, dat neemt niet weg, dat men wel
het voorbeeld kan onderkennen waarnaar, althans soms, dat wereldje gemodelleerd
blijkt: de wereld van Winnie-the-Pooh: de naam Teigetje is een rechtstreekse
verwijzing, zoals de naam Wimie ook; Tweede Prijsdier C. is een eigen vinding,
maar niet denkbaar zonder de gegeven dierenwereld. In die namen-wereld past die
van Koning Eéntand voortreffelijk. Nu zijn de Winnie-the-Pooh-aanduidingen binnen
de brieven toch te vluchtig om ze meer dan accidenteel te maken; een zeer eigen
structuur-element vormen ze binnen de brieven niet; ze zijn een illustratie voor de
uit te brieven af te lezen voorliefde van homosexuelen voor dieren en
speelgoedbeesten. Zeggen de namen niets over de figuren, zoals ik boven stelde, ze
zeggen wel iets over de instelling waarmee de namen worden gegeven en de wijze
van ordening die de auteur binnen zijn wereld heeft aangebracht).
Nu kan gesteld worden, dat al in de eerste brieven van Op weg naar het einde een
eigen manier van naamgeving is aan te wijzen. Er is echter een belangrijk verschil:
de naam is een interpretatie die voor de lezer te volgen is doordat hij voldoende
informatie krijgt; de naam is karakteriserend vanuit de zienswijze van de auteur op
de betreffende persoon (niet, zoals dat op sommige plaatsen in Nader tot U het geval
is, karakteristiek voor een bepaalde zienswijze op de direct omringende werkelijkheid).
De figuren blijven in de waarneembare werkelijkheid, waarvan de auteur een verslag
geeft, hun eigen plaats behouden. De auteur is een sterk bij alles betrokken waarnemer
van buitenaf, die gebeurtenissen ordent; in de laatste brieven uit Nader tot U schrijft
hij vanuit zijn eigen al geordende wereld, waarin de figuren al een plaats hebben.
Het verplaatsen aan reizen eigen, heeft nu alleen binnen de gesloten wereld plaats.
En niet alleen a ruimte, ook de tijd is gesloten. Krijgt men in het grootste deel van
de brieven uit Op weg naar het einde de gebeurtenissen in de traditionele
chronologische volgorde verteld en liggen daar tijd van schrijven en tijd van
beschreven gebeuren vlak na elkaar - de boven de brief gegeven datum is een
historische datum voor schrijven èn beschreven gebeuren - in de brieven uit Nader
tot U is de datering alleen nog betrokken op het ogenblik van schrijven; het beschreven
gebeuren ligt veelal heel ver terug in de herinnering van de schrijver en binnen die
koker van herinneringen blijft hij en moet hij blijven. Zocht hij in de eerste brieven
het gebeur op, nu doen zich de gebeurtenissen aan hem voor.
(De boven aangeduide wijze van naamgeving heeft voor de genoemde
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figuren een ‘ontactualisering’ tot gevolg of, als men wil, een ‘onthistorisering’; zij
worden voor de lezer meer een literair begrip dan dat zij een persoon zijn uit de
werkelijkheid van de lezer overgebracht naar de literaire werkelijkheid van de brieven
zonder zijn banden met zijn afkomst te verliezen).
De vorming van een zeer eigen wereld met name in de laatste brieven van Nader
tot U wordt heel scherp zichtbaar in de wijze van hantering van religieuze elementen.
Wanneer de auteur in het begin van de ‘Brief uit Edinburgh’ een passage afsluit met
tussen haakjes de aanroeping ‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm u over ons’, dan gebruikt hij een uit de katholieke liturgie bekend gebed wel
op een eigen wijze - niet binnen de vaste context - en zeker niet ongeestig, gezien
de voorgaande passage over de lelijke wandschilderingen in een bedevaartskapel,
het gebed wordt evenwel niet op een eigen werkelijkheid toegepast; de woorden
blijven die uit de katholieke liturgie; het gebruik ervan verwijst naar een bepaalde
instelling bij de auteur; gezien de context kan het ‘Lam Gods’ naar niemand anders
dan naar Christus verwijzen. Ik citeer nu de slotalinea van de ‘Brief door tranen
uitgewist’: ‘Waar was de Meedogenloze Jongen op dit ogenblik? Ik bleef staan.
Opeens zag ik hem liggen, en dat was het wonderlijke: in een kleine kaki tent, in de
tuin van zijn paleis. Ik zag verder niemand. Eén van de helften van de voorhang van
het tentje was opgeslagen, en daardoor kwam het, dat ik hem duidelijk kon zien
liggen, in zijn deken gerold, op het grondzeiltje, en zonder matras. Er was een teer,
roerloos licht van een stormlampje, dat heel laag brandde. Eén van zijn armen was
bloot, en zijn hoofd was iets opzij gezakt, half weggegleden van de opgerolde trui
die hem tot kussen diende. Zijn wimpers waren neergeslagen en hij sliep, zijn mond
iets geopend. Wat kon het betekenen dat hij, de Meedogenloze Jongen, nu zelf even
weerloos was als iedere jongen, die hij onderwierp en bezat? Zijn tent was onder de
mensen. Het liet zich niet bevatten, want het was het Misterie aller misteriën,
woordloos, maar toch zou ik het aan alle koningen, tongen en natiën moeten
verkondigen, zo lang als ik nog adem had en leefde.’ Het zinnetje ‘Zijn tent was
onder de mensen’ is een referentie aan het eerste hoofdstuk van het
Johannes-evangelie: ‘het woord is vlees geworden en heeft (letterlijk) zijn tent onder
ons opgeslagen.’ Hier nu wordt een bepaalde gebonden tekst niet alleen op eigen
wijze gebruikt, maar ook toegepast binnen een zelf-opgeroepen werkelijkheid; bij
het geval van het ‘Lam Gods’ heeft de auteur zich het gebruik in een bepaalde situatie
toegeëigend; in de boven geciteerde passage heeft hij zich van de
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tekst zelf meester gemaakt; hij roept er een eigen religieuze of mythologische
werkelijkheid mee op. Duidelijkheidshalve: de gebruikte tekst is geen beeldspraak;
er wordt geen nieuwe werkelijkheid met verwijzing naar een gelijksoortige bekende
opgeroepen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is aan het slot van de ‘Brief uit Camden
Town’. Een Stem heeft de auteur aangezegd, dat hij moet bewerkstelligen, dat Wim
klassiek gitaar leert spelen. Hij schrijft op die influistering verder, vindt de raad om
meerdere reden acceptabel; een ervan is: ‘Ook zou hij, telkens als een boze geest der
godheid op mij zou zijn, door zijn spel mijn ziel weer kunnen genezen en tot kalmte
brengen -.’ Hier denkt men direct aan de harpspelende David voor koning Saul. Niet
alleen denkt men eraan; in de door de tekst opgeroepen tweede werkelijkheid krijgt
de nieuwe pas zijn werkelijke gestalte en betekenis. Dat laatste nu kan van ‘Zijn tent
was onder de mensen’ niet gezegd worden.
Het is niet zo gemakkelijk, een structuur aan te wijzen in de eigen religieuze wereld
zoals die in de laatste brieven van Nader tot U wordt opgeroepen. Op veel plaatsen
in Op weg naar het einde is het godsbeeld duidelijk eschatologisch; god is de komende
aan het einde van de tijd; dat hij samenvalt met de dood is begrijpelijk. De
terminologie waarin over god wordt gesproken is aan de bijbel ontleend en vaak ook
in gelijke zin gebruikt. In veel delen van Nader tot U wordt god, gevolg van het
visionaire en mystieke karakter van de teksten, geconcretiseerd en binnen de aarde
gebracht. De gestalten waaronder dat gebeurt, wisselen: de rol van de ‘ik’ blijft in
veel gevallen gelijk. Dat in die concretisering trekken aanwezig zijn uit het leven
van de schrijver zoals dat in de brieven gestalte kreeg, is begrijpelijk. Voor een eerste
verkenning in de structuur biedt wellicht het volgende citaat uit de ‘Brief uit Camden
Town’ een uitgangspunt. Met M. en Wim wordt een bezoek gebracht aan de
dierentuin. Tot M. zegt de auteur op een bepaald ogenblik: ‘Misschien was je wel
een heel mooie en lieve Panda, en ik was de oppasser; ik hield heel veel van je. Ik
bracht je de allerfijnste en sappigste bamboespruiten, want elke morgen heel vroeg
ging ik al op weg door bos en veld, om ze voor je te snijden. Weet je wel, dat ik zo
zoveel van je hield, dat ik 's avonds niet naar huis ging, maar in het geheim bij je in
het hok bleef en bij je sliep in een heel grote kist of mand? En dan beet ik zachtjes
in je oren - dat deed ik altijd.’ ‘Weerzinwekkende flikkerpraat’ voegt de auteur zelf
aan deze uitlatingen toe. Laat ik er toch maar even op ingaan. Het zich denken van
een bewonderde of geliefde in de gedaante van een dier is in de gegeven wereld van
homosexuelen geen curiositeit. De auteur denkt zich als oppasser, maar
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een oppasser die een uitslover door liefde is: hij wil voor de panda alles aandragen.
Hoe strijdig met het woord ook: de oppasser heeft een duidelijk dienende functie;
zo ver gaat zijn genegenheid dat hij bij het dier in een hok wil slapen. Dat de auteur,
wanneer hij zich een concrete gedaante voor god die liefde is, denkt, tot een zacht
dier komt, ligt in de lijn. Het lijkt mij onjuist het beeld ‘ezel’ voor God van dezelfde
orde te achten als de betiteling ‘Lam gods’ voor Christus; de laatste uitdrukking
houdt een verwijzing in naar het reële dier, het paaslam en daarbij gaat tegelijk een
hele wereld van bijbelse associaties meespelen. De goddelijke ezel is alleen in deze
brieven verklaarbaar vanuit natuurlijke liefdesbeelden die, op een ander plan,
verhevigd worden: vanuit een zeer eigen leefwereld wordt een zeer eigen godsbeeld
geschapen en in dat godsbeeld worden de consequenties uit de leefwereld
doorgetrokken. Het verlangen tot intieme vereniging met de panda in de gedaante
van de geliefde M. keert terug in het verlangen tot geslachtelijke omgang met de
ezel, die de voor de auteur met zijn speciale instelling en voorkeur aannemelijke
gedaante is van de god die liefde is. De volgende passage uit ‘Brief uit het huis
genaamd “Het Gras”’ kan ik moeilijk anders dan vanuit de boven omschreven
verklaring verstaan: ‘En God Zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een
éénjarige ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen: “Gerard, dat boek van
je - weet je dat Ik bij sommige stukken gehuild heb?” “Mijn Heer en mijn God!
Geloofd weze Uw naam tot in alle Eeuwigheid. Ik houd zo verschrikkelijk veel van
U”, zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en
Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na een geweldige klauterpartij
om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter elkaar
langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna een present-exemplaar geven,
niet gebrocheerd, maar gebonden - niet dat gierige en benauwde - met de opdracht:
Voor de Oneindige Zonder Woorden.’ Een andere gedaante van Gods openbaring is
de Meedogenloze Jongen, een al even begrijpelijke personificatie als de
‘animalificatie’ bij de openbaring in de ezel. Visionair wordt de Meedogenloze
Jongen het eerst gezien aan het slot van de ‘Brief door tranen uitgewist’. De auteur
ziet hem in zijn verborgen leven. Aan het slot van de laatste brief uit Nader tot U
wordt zijn openbaring in drie gedaanten beschreven. De passages doen denken aan
de verrijzenisverhalen uit de evangeliën: de Meedogenloze Jongen blijkt in
verschillende gestalten en kort na elkaar op verschillende plaatsen aanwezig, slechts
te zien door de gelovige, de auteur. Ik moet bekennen, met de tekenwaarde van de
verschijning weinig raad
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te weten; de door de auteur verstrekte verklaringen helpen me in deze weinig verder.
Ik wijs erop, dat de derde verschijning beschreven wordt met bijbelse toespelingen:
de Meedogenloze Jongen verschijnt ‘glorievoller dan ooit tevoren’; de Meedogenloze
is ‘zo dichtbij, dat ik bijna op hem toe was gelopen om al was het maar de zoom van
zijn keperen broek te kussen.’
In de ‘Brief door tranen uitgewist’ worden twee ‘Gezichten’ beschreven: de auteur
krijgt een zicht binnen een huis te Workum en binnen een grachtehuis. In beide is
een jongeman aanwezig. Het tweede Gezicht wordt als volgt afgesloten: ‘De jongen
bleef naar buiten staren, en in zijn blik waren ongeduld, ergernis, en machteloos
verdriet. Maar wat moest ik doen? Wel vermoedde ik, dat het visioen mij was
toegezonden door de Meedogenloze Jongen, die wilde dat ik mij op weg begaf om
de marinejongen op te halen en ‘ter kennismaking’ bij hem te brengen, maar uit niets
kon worden vastgesteld, waar dat huis en die kamer zich bevonden. ‘Ik wil alles voor
je doen’, fluisterde ik, ‘alles. Ik zal hem gaan zoeken als jij dat wilt en zo lang als je
maar wilt, maar ik zie niet eens een straatnaam, dus ik weet niet eens in wat voor
stad het is.’ Enkele bladzijden tevoren heeft de auteur zich voorgesteld hoe hij altijd
de Meedogenloze Jongen zou eren en dienen. Zoals in het gesprek in de dierentuin
de auteur verklaart voor de panda geworden M. in nederige dienstbaarheid alles te
halen, zo wordt in de religieuze of mythische wereld de rol van de auteur voortdurend
als een zuiver dienende beschreven, hij is een werkezel, een organisator ook van de
wereld van de opgeroepen gestalten en in die dienstbaarheid vindt hij voldoening;
hij doet denken aan een apostel die eigen belangen volkomen weggecijferd heeft.
Het is vanzelfsprekend dat hij opdrachten van de Meedogenloze Jongen krijgt. Ook
in de in de slotbrief opgeroepen mythe van de Jongenskoning aller Oceanen en vooral
in de direct daarop volgende scène waarin in de lucht een gelijke mythe wordt
geschapen als ter zee gebeurde, is hij de grote organisator, een heel bedrijf van slaven
en ondergeschikten oproepend voor ‘boes Wim’, zelf niets vragend, helemaal op de
achtergrond blijvend en in die verborgen positie zijn vreugde vindend. Ik geloof dat
het in de brieven herhaaldelijk genoemde ‘revisme’ zowel het visioen van de eens
op een punt en voor één samenkomende werelden van jongens is, als de kracht die
de ‘ik’ ertoe brengt te trachten zijn droom tot werkelijkheid te maken.

Merlyn. Jaargang 4

235

Heldhaftige literatuurbeschouwing
H.U. Jessurun d'Oliveira
De oratie van H.A. Gomperts is opgebouwd uit twee delen. In de eerste acht bladzijden
geeft hij een overzicht van de opvattingen die in de afgelopen honderd jaar in
Nederland gehuldigd zijn omtrent de doeleinden van de literaire kritiek en, in één
adem daarmee, de literatuurbeschouwing. Oversteegen heeft hiervóór aangetoond
hoe dit overzicht tekortschiet niet alleen aan gevoel voor het historische, maar ook
aan vertrouwdheid met de betrokken probleemvelden en vooral aan precisie.
Gomperts' samenvattingen lijden aan een soort gebrek aan belangstelling die hem
genoegen doet nemen met een à peu près; men kan ook zeggen dat hij er telkens net
naast zit. Aan Oversteegens opmerkingen hieromtrent heb ik niets toe te voegen.
Het tweede deel van Gomperts' rede is gewijd aan een kritische bespreking van
wat hij voor de doelstellingen van Merlyn heeft willen laten doorgaan, waarbij hij
tevens het een en ander loslaat over zijn eigen opvattingen ter zake. Het is met
betrekking tot dit tweede deel van zijn betoog dat ik een paar kanttekeningen wil
maken.
Ik wil vooropstellen dat het verstandig is de oren te spitsen wanneer iemand die
gedurende een kwart eeuw de literaire en andere kritiek in de praktijk bedreven heeft
een stap achteruit doet en zich uitspreekt over plaats, funktie, gerichtheid en methoden
van zijn manier van omgaan met literatuur. Men zal dan immers een door ervaring
gestutte opvatting kunnen beluisteren die des te belangwekkender belooft te zijn nu
de redenaar zich als kritikus een grote faam heeft verworven.
Helaas, bij deze verba magistri kan men hoogstens vloeken, niet zweren. Ze zijn
aan de oppervlakkige kant, en bij herhaling met elkaar in tegenspraak. Nu is
oppervlakkigheid moeilijk te vermijden in een drie kwartier durende akademische
voordracht, wanneer men althans opteert voor een breed onderwerp en een aanpak
die afgestemd is op de pluimage van het
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gemengde publiek dat door zijn tegenwoordigheid van zijn belangstelling voor de
jonge hoogleraar pleegt blijk te geven. Hoewel, wie preekt voor eigen parochie heeft
maar een half woord nodig. Maar het euvel van de inkonsistentie zou met wat goede
wil te vermijden zijn geweest. Ik wil niet zeggen dat Gomperts geen theorie heeft
(wat overigens ook nog niet zo'n schande zou zijn: sommigen komen in het analytische
nu eenmaal beter weg dan in het thetische) maar wel dat deze rudimentair aandoet
en korrekties nodig heeft om ook maar enigszins voor praktische toepassing in
aanmerking te komen.
Een van de kwesties die Gomperts in dit tweede deel aanroert, is die van de
kontroleerbaarheid van kritische uitspraken. In Merlyn is deze kontroleerbaarheid
nogal eens als eis gesteld waaraan een kritiek moest voldoen. Gomperts noemt dit
ironisch ‘een mooi streven’ en wijst de eis af, omdat hij onmogelijk, maar ook
onwenselijk is. Ook al wordt hij in de exakte wetenschappen gesteld, aldus Gomperts,
en ook al zijn er filosofen die uitspraken welke niet voor verifikatie of falsifikatie
vatbaar zijn van wetenschappelijke zin ontbloot achten, dat neemt niet weg, dat ‘de
literatuur-beschouwing voortdurend (dwingt) tot zulke oncontroleerbare antwoorden’
en hij vervolgt: ‘De criticus oordeelt altijd op grond van een geheel van persoonlijke
ervaringen, controleerbare kennis en aprioristische overtuigingen. Behalve die kennis
is het enige controleerbare element in een kritisch oordeel de gelijkheid van de tekst,
waarover geoordeeld wordt, aan zich zelf. De betekenis, die aan die tekst gegeven
wordt, onttrekt zich al aan die controleerbaarheid, wat eveneens en nog duidelijker
geldt voor de waardering die men eraan hecht. Natuurlijk kan men voor een
interpretatie een min of meer overtuigend pleidooi voeren, maar dat kan men ook
voor een waardeoordeel. Het is juist op dit gebied van onzekerheid en subjectiviteit
dat de criticus met de grootste exactheid en de grootste behoedzaamheid te werk
moet gaan’. (p. 13)
Dit wat betreft de onmogelijkheid. Men vraagt zich af wat ‘controleerbaar’ in deze
passage betekenen moet. Kennis is het, evenals de identiteit van een tekst en
natuurwetenschappelijke uitspraken; een interpretatie weer niet, evenmin als een
waardeoordeel. Hieruit is af te leiden, dat aan uitspraken zeer strenge eisen zullen
worden gesteld, willen zij in Gomperts' terminologie kontroleerbaar heten. Zij moeten
onomstotelijk waar zijn, eenvoudige aannemelijkheid is onvoldoende. (Over
axiologische uitspraken wil ik hier niet strijden, daar komt meer dan plaatjes en
konversatie bij te pas.) Vrijwel alleen wiskundige afleidingen en natuurwetenschappe-

Merlyn. Jaargang 4

237
lijke hypothesen zullen hier aan het kriterium voldoen, en dat is mijns inziens te krap
gemeten.
Om een voorbeeldje te geven. Ik meen, dat mijn interpretatie van Gomperts'
opvatting omtrent de kontroleerbaarheid van uitspraken kontroleerbaar is, terwijl
Gomperts dit zal ontkennen voor zover deze interpretatie de herhaling van zjjn tekst
die, als ik bij het overschrijven geen fouten heb gemaakt, dezelfde gebleven is, te
buiten gaat. (Het is verwarrend, vind ik, om de tekst te beschouwen als een element
van de interpretatie en van het kritische oordeel: mijns inziens verdient het aanbeveling
de uitspraak en het object van die uitspraak gescheiden te houden, maar dit is een
detail). Het komt me voor dat mijn uitkomst met betrekking tot de inhoud van het
begrip ‘controleerbaarheid’ bij Gomperts kontroleerbaar is, nu de lezer zelf kan
nagaan hoe ik eraan kom en welke argumenten ik heb gebruikt. Dat wil uiteraard
nog niet zeggen, dat ik het bij het rechte eind heb, al is het mijn subjektieve mening
dat ik een heel eind kom. Het begrip kontroleerbaarheid heeft meer te maken met de
manier van totstandkomen, althans met de weergave ervan, met de formele kanten
dus van een uitspraak, dan met de onomstotelijkheid, de ‘absolute’ waarheid ervan,
al hebben beide aspekten wel met elkaar te maken. Kontroleerbaarheid veronderstelt
iemand, of een groep, die kontrole uitoefent, en die bij deze bezigheid houvast heeft
aan bepaalde aspekten van de te kontroleren uitspraak. Bovendien veronderstelt het
procédé zekere afspraken tussen degene die de uitspraak doet en hen die de uitspraak
toetsen. Op sommige terreinen van wetenschap zullen deze afspraken strikter zijn
dan op andere, dat hangt o.m. van de stand van die wetenschap af en van de specifieke
aard van de objekten van die wetenschap. Wat in de ene wetenschap al als spekulatief
zal worden beschouwd, zal in een andere ongeveer het maximum zijn waartoe men
kan komen, hetzij bij gebrek (of teveel) aan gegevens, het zij door het ontbreken van
voldoende ontwikkelde technieken, hetzij omdat men het niet eens kan worden over
de canon van afspraken omtrent de manier van wetenschapsbeoefening in een bepaalde
sektor. Er bestaat een vloeiende overgang van de exakte wetenschappen via de
gedragswetenschappen naar de alpha-wetenschappen; de negentiende-eeuwse kloof
is gedicht, ook al is Gomperts daarin blijven steken, zoals mede blijkt uit het eerste
deel van zijn rede en bovendien uit zijn opmerking over de filosofen. Hij beschouwt
de filosofie kennelijk als een discipline van eigen aard, die geen rechtstreekse werking
heeft of kan hebben op de vakwetenschappen. Ook dit is een achterhaalde opvatting,
nu de filosofen zich in steeds sterker mate bezighouden met de
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grondslagen, voorwaarden en methoden van de wetenschapbeoefening en met de
kognitieve aspekten van wetenschappelijke uitspraken. De filosofie in zijn gedaante
van wetenschapskritiek heeft wel degelijk de pretentie van rechtstreeks belang te
zijn voor de beoefening van de vakwetenschappen. Wanneer deze filosofen dan de
eis stellen, dat uitspraken vatbaar dienen te zijn voor verifikatie of falsifikatie geeft
men zich de schijn onvoldoende op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling als men
dit gracielijk wegwimpelt met een ‘dat standpunt kan niet verhinderen’, te meer als
het argument om deze eis terzijde te schuiven opnieuw blijk geeft van een verlaat
negentiende-eeuwerschap.
Het is Gomperts' mening dat de literatuurbeschouwing dwingt tot vragen, waarop
geen kontroleerbaar antwoord mogelijk is. Dat betekent, dat zo'n wetenschap als een
instantie gezien wordt die de dienst uitmaakt. Het omgekeerde is waar. De
wetenschapsbeoefenaren bepalen welke vragen gesteld zullen worden, en bij het
opstellen van deze vragen doen zij er goed aan rekening te houden met de
mogelijkheid van antwoorden waarvan de totstandkoming aan wetenschappelijke
eisen voldoet. Is er op bepaalde vragen (nog) geen antwoord te voorzien dat meer is
dan een slag in de lucht, dan zijn zulke vragen in dat stadium van zin ontbloot. Vragen
als ‘bestaat God’, of ‘hoeveel realiteit durft een schrijver aan’ vallen vooralsnog
buiten het bestek van de wetenschap, omdat er niet voldoende overeenstemming
omtrent de juistheid van het antwoord bereikt kan worden langs in de verschillende
takken van wetenschap aanvaarde wegen. Het is dan krachtsverspilling deze vragen
te stellen en er ‘antwoorden’ op te beproeven. De wetenschap is niet een onafhankelijk
van de wetenschapsbeoefenaars opererende macht; eerder is zij te zien als een
verzameling uitspraken en een verzameling afspraken omtrent de eisen waaraan
zulke uitspraken dienen te voldoen, welke beide kategorieën uiteraard een zekere
dynamiek bezitten. Ook voor de wetenschapsman geldt het adagium dat niemand tot
het onmogelijke gehouden is.
In dit verband is het raadselachtig welke waarde aan het door Gomperts gegeven
advies dat de criticus ‘met de grootste exactheid en de grootste behoedzaamheid te
werk moet gaan’ toekomt. Als de kritikus toch niet kontroleerbaar is, wat impliceert
dat ook de voorwaarden voor objektieve zelfkontrole ontbreken, dan heeft dit advies
geen inhoud, en kan het, voor wat betreft die behoedzaamheid, wil het nog enig nuttig
effekt sorteren, beter tot de egeltjes gericht worden. Niemand zal ontkennen dat
literairkritische uitspraken niet op dezelfde manier te toetsen zijn als een wiskundige
bewijsvoering; in zoverre is Gomperts' opvatting het intrap-
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pen van een open deur. Indien hij pretendeert daarmee iets te hebben ingebracht
tegen wat in Merlyn gedaan of verkondigd is, dan is dat een tragische vergissing. De
kontroleerbaarheid waarvan bij herhaling in Merlyn sprake is geweest, is een sterk
gemitigeerde kontroleerbaarheid; als Gomperts een tijd heeft om Merlyn te lezen,
zal hij dat gewaar kunnen worden. Het is weer het gewone liedje: eerst wordt de
inhoud van een term verwisseld voor een eigen definitie, en vervolgens gaat men de
oorspronkelijke gebruikers met deze nieuwe definitie te lijf. Met een zekere
moedeloosheid halen de gebruikers van de term in zijn oorspronkelijke betekenis
daarover de schouders op: de kritiek gaat hun niet aan.
Maar Gomperts gaat verder. Niet alleen zijn literairkritische uitspraken niet voor
kontrole vatbaar, ze mogen dat ook niet zijn. ‘De taak van de kritikus bestaat niet uit
het doen van controleerbare uitspraken: dat is zijn taakje, zijn elementaire en
preliminaire verrichting. Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is het zelfstandig en
oncontroleerbaar oordelen, met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en zijn ingewanden.
Alleen op die manier kan men recht doen aan de betekenis die de literatuur in onze
tijd heeft gekregen. De literatuur pretendeert niet alleen te zijn, maar wordt ook meer
en meer gezien als het levenscommentaar van een instantie die geen instantie boven
zich duldt (...) Dat is de uitdaging waarop de kritiek een adequaat antwoord moet
kunnen geven.’ (p. 14)
Dit alles klinkt fier, plucky. De kritikus, gewapend met zijn blote handen en andere
organen, gewikkeld in een heroïsch gevecht met de engel. Wie deze ongelijke strijd
durft strijden is pas waarlijk een volledig mens, met complete menselijke reakties,
en een verlies voor de wetenschap. Wie zal ontkennen dat er moed voor nodig is om
bij de eerste stap in het akademische milieu meteen de wetenschap af te zweren? Dat
heeft zelfs Ter Braak hem niet gelapt: die schreef zijn proefschrift volgens de regels
van het spel, en beschouwde wetenschappelijke ambities als onverenigbaar met zijn
wijze van essayeren.
Gomperts' opvatting betreft niet alleen de dagbladkritiek, maar ook de
literatuurbeschouwing, waarvan zijn opdracht een onderdeel vormt. Wanneer men
daar de kontroleerbaarheidseis laat vallen, zelfs als onwenselijk beschouwt, dan stelt
men zich buiten de wetenschap. Men zoekt immers niet te overtuigen op grond van
objektieve argumenten die te toetsen zijn, maar op grond van andere faktoren en dat
betekent dat men zijn aktiviteiten niet meer laat leiden door het waarheidsbeginsel.
De overtuigende kracht van een pleidooi voor een bepaalde visie is niet meer te
reduceren tot argumenten en redeneringen die te volgen zijn, maar
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berust op elementen als de wijze van voordragen, de autoriteit van de spreker, de
wenselijkheid van de konklusies en dergelijke. In dit opzicht heeft het feit dat de
spreker zich van de kansel van de Pieterskerk tot zijn gehoor richtte symbolische
waarde.
Nu gun ik ieder zijn wantrouwen tegen de wetenschap en zijn afkeer van de
schraalheid van het wetenschappelijk denken. Ook erken ik dat iemand, zoals dat
heet, op zijn stijl al gelijk kan krijgen, alleen, dat gelijk is geen wetenschappelijk
gelijk, evenmin als het gelijk dat een autoriteit krijgt. Hoogstens kan men in dit laatste
geval zeggen dat de bewijslastverdeling bij een van een autoriteit afkomstige uitspraak
iets anders kan komen te liggen dan in het normale geval, op grond van gewoonten
in het wetenschappelijk verkeer. Maar wat Gomperts impliceert is, dat een eventuele
weerlegging van zijn standpunt hem niet raakt of noopt tot wijziging ervan, aangezien
zijn warm-menselijke persoonlijke reaktie dan door vreemde elementen vertroebeld
zou worden. De literatuurbeschouwer die van dit a priori uitgaat, maakt zich
onkwetsbaar en sluit zinvolle diskussie uit, daar hij elke tegenwerping kan pareren
met een ‘zeur niet, ik vind het zo’.
Laat ik, ter illustratie, een voorbeeld geven van een onjuiste kritische uitspraak. Het
gaat over een tekening, maar dat verandert niets aan het beginsel. De tekenaar Peter
Vos heeft een scheppingsverhaal gemaakt. Zo ziet men god bezig met scheppen van
hemel en aarde, bomen en bloemen, en vervolgens komt hij aan de dieren toe. Het
eerste dier dat hij boetseert is een paard. Er is dan een tekening waarop men god ziet
met zijn handen op zijn rug kijkend naar het paard. Hij heeft een wijd open mond
waaruit een waaier van lijntjes komt, die uitvloeien in veegjes, in de richting van het
paard. Hiervoor merkt A.T. op (Vrij Nederland, 30 april 1966): ‘Hij kneed een paard
en krijgt een lachaanval als hij het resultaat ziet’. Deze interpretatie is onjuist: god
krijgt helemaal geen lachbui, hij blaast het paard levensadem in, zoals hij dat een
paar bladzijden verder met bolle wangen met een hele groep dieren tegelijk doet, en
nog weer later met Adam en Eva. Telkens zetten de beelden zich na deze aanblazing
in beweging. Als A.T. zich nu op Gomperts' standpunt stelt moet hij zeggen dat mijn
argumenten hem gestolen kunnen worden en dat hij bij zijn persoonlijke visie blijft
dat het hier een lachaanval betreft. Onderwerpt hij zich aan objektiviteitseisen en
laat hij dus diskussie toe, (en aangezien hij juist dit tekeningetje bij zijn bespreking
afdrukt neem ik dit laatste aan) dan zou hij zich ertoe moeten zetten mijn argumenten
te overwegen en eventueel zijn standpunt te herzien. In een notedop is het dit wat er
in Merlyn
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plaatsvindt. (Ik verwijs hiervoor o.m. naar Merlyn II, 3 p. 6 en vlg; p. 55 en vlg; p.
69 en vlg.).
Intussen verstrek ook Gomperts enige richtsnoeren aan de literatuur-beschouwer:
hij geeft hem een kritische maatstaf mee, en iets dat men het best kan omschrijven
als een leefregel. Om met deze laatste te beginnen. ‘Niet: wat zou ik moeten vinden,
willen vinden of kunnen vinden, moet hij zich zelf vragen’, aldus Gomperts, ‘maar
wat vind ik, als ik al mijn sentimenten, belangen en vooroordelen met bewustheid
inschakel, wat vind ik, als ik zou moeten antwoorden alsof ik de zekerheid had, dat
mijn oordeel in een grote boekhouding over het menselijk gedrag wordt aangetekend
en altijd bewaard blijft?’
Ik vind deze fiktieve boekhouding een interessante variant op het uit de hemel
gevallen gouden boek der Mormonen, waarover Gomperts het elders in zijn rede
heeft, maar ik zie niet hoe aan deze door een partikuliere heilsverwachting ingegeven
eschatologische mythe een praktisch bruikbare gids voor ons kritische handelen
ontlokt kan worden. De boekhouding heeft u in de kieren, neem u dus in acht! Met
wat goede wil kan men in deze passage een eerlijkheidsgebod lezen, maar, al kan
dat voor sommige kritici een geheel nieuw kader voor hun bezigheden opleveren,
aan morele herbewapening bestaat in de literaire kritiek toch niet in de eerste plaats
behoefte. Trouwens, ook met grote leugens kan men de eeuwigheid ingaan. En verder
zie ik niet in wat voor waarde de fiktie van het grote boek kan hebben, naast de eis
dat men zijn totale persoonlijkheid dient in te schakelen. Wordt de reaktie nog totaler
als men de boekhouder ziet notuleren? Als er toch ontmythologiseerd moet worden,
dan liefst de mythe van de totale reaktie. De uit romantische dyspepsie veroorzaakte
borborygmen van de kritikus kunnen schrijver, lezer en wetenschap bespaard blijven.
De maatstaf die de kritiek aan de literatuur naar Gomperts' mening moet aanleggen
is deze: ‘Hoeveel realiteit, voor de lezer herkenbare realiteit, durft een schrijver aan’
(...), waarbij onder realiteit verstaan wordt ‘de emotioneel beleefde, persoonlijk
geordende, caricaturaal, satirisch of op een andere manier geselecteerd en
georganiseerd, zodat een bepaalde visie van de auteur met zijn sentimenten en
conclusies erin is neer gelegd (...)’.
Hier hebben we dus zo'n bewust gemaakt vooroordeel, dat alle literatuur op
realiteitsgehalte beoordeeld dient te worden. Probeert men trouwhartig met deze
maatstaf te werken dan blijkt dat hij ondeugdelijk is. Het antwoord op de vraag naar
het kwantum realiteit dat de schrijver heeft aange-
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durfd moet immers, nu er een gesubjektiveerd en geïndividualiseerd realiteitsbegrip
wordt gehanteerd, luiden: zoveel als er uit zijn boek blijkt, met als resultaat dat elk
boek volmaakt, want zowel maatstaf als objekt van dat meten is. Ik mag toch niet
aannemen dat Gomperts hier bedoelt te zeggen dat de kritikus eerst een eigen selektie
maakt uit de totale werkelijkheid die de schrijver in zijn werk heeft te verdiskonteren
wil hem de vereiste durf worden toegeschreven, om vervolgens daaraan het werk te
meten. Dat zou toch al te willekeurig, te subjektief zijn. Het kriterium dat Gomperts
hier aanbeveelt is povertjes geformuleerd en niet voor hantering vatbaar. Trouwens,
precisie is zijn fort niet. Binnen één alinea stelt hij dat de kritikus met ‘alle beschikbare
middelen’ achter de betekenis van een literair werk moet trachten te komen, en dat
hij dat met ‘alle geschikte middelen’ moet doen. Maar over de vraag of beschikbaar
samenvalt met geschikt, en welke middelen, gegeven het eigen karakter van het
literaire werk, dan wel geschikt zijn, laat hij zich niet uit. Op zichzelf zou ik het
volkomen eens zijn met Gomperts, dat men alle geschikte middelen voor de
interpretatie moet gebruiken, maar zolang hij niet uiteenzet welke deze middelen
zijn heeft hij niet meer dan een losse kreet van zich gegeven, en ik heb dan ook het
vermoeden dat we bij konkretisering ervan op aardige tegenstellingen zouden stuiten.
Het is Gomperts' verdienste een lans te hebben gebroken voor wat ik maar zal
noemen de heldhaftige literatuurbeschouwing. Schrijver wordt gevraagd hoeveel
realiteit zij ‘aandurven’, de literatuur vormt een ‘uitdaging’ voor de kritikus, die deze
aanneemt ook al moet hij afzien van wetenschappelijke rugdekking, en in Merlyn
‘deinst men wereldvreemd terug voor een complete menselijke reactie’. Het enige
wat er voor de in de wereld geworpen kritikus op zit is zich dapper te weren en eervol
ten onder te gaan in een ongelijke strijd met bovenmenselijke taken, een spoor
nalatend in het boek van Sinterklaas.
Het schijnt Gomperts' noodlot te zijn dat men kritiek op zijn persoon en zijn
standpunten telkens toespitst op de manier waarop hij geschoeid gaat: W.F. Hermans
ziet hem als de kleine Moek op de grote pantoffels, Oversteegen verwijt hem dat hij
met klompen door een subtiel probleemveld klost, en ik kan niet beter doen dan deze
pantoffelheld en klompendanser voor de voeten te werpen dat hij als nieuwbakken
wetenschapsman de wetenschap aan zijn laars lapt, of is het een kwestie van vallen
en opstaan? In dat geval zou ik zeggen: moed houden maar!
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[Nummer 4]
Taalkunde en literatuur
J.G. Kooij
I
Aangenomen dat literatuur een vorm van taalgebruik is ligt de relatie tussen taalkunde
en literatuurbeschouwing voor de hand. Literatuurbeschouwing zal dikwijls gebruik
maken van intuïtieve inzichten in taal, maar ook de hoeveelheid expliciete
verwijzingen naar taalverschijnselen, en naar taalkundige begrippen, in publikaties
over literatuur is niet gering. In de enige jaren geleden verschenen nummers van
Times Literary Supplement over de literaire kritiek bijvoorbeeld beriepen
verschillende Europese critici zich op Ferdinand de Saussure, de Frans-Zwitserse
linguist die algemeen beschouwd wordt als de grondlegger van de niet-historische
taalwetenschap, die gericht is op de beschrijving van het funktioneren van de taal op
een bepaald ogenblik.
Dit beroep op de taalkunde is niet zonder problemen. Om te beginnen heeft het
hanteren van begrippen en termen van de taalwetenschap modieuze kanten en daarbij
horende gevaren. Men kan dat zien in een passage in Calis' Daling van temperatuur,
waar hij een analyse van Nijhoffs dichterlijk taalgebruik adstrueert met deze zelfde
De Saussure, en daarbij aantoonbare onzin vertelt. Als exempel kan dit boek een
nuttige dienst bewijzen: wie iets origineels over literatuur wil vertellen zal dat doel
niet bereiken door min of meer op goed geluk een greep te doen in het vokabularium
van de linguïstiek, of door de technieken van taalonderzoek maar eens te gaan
toepassen. De termen zijn wat aantrekkelijker geworden, maar in feite heeft het even
weinig zin als het onderstrepen van de bijwoordelijke bepalingen in een roman van
Couperus.
Over hoe het dan wel zou kunnen is in 1958 een symposium gehouden van
taalkundigen, psychologen, antropologen en literaire critici aan de Universiteit van
Indiana, waarvan de bijdragen inklusief de diskussies in 1960 zijn verschenen onder
de titel Style in language. ‘Stilistiek’ is al lang een
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verzamelnaam voor taalkundig geïnspireerde bemoeienissen met de literatuur, en
‘stijl’ evenzo voor het literaire taalgebruik, maar de hier behandelde verschijnselen
omvatten meer dan alleen literaire stijl, wat van het standpunt van verschillende
deelnemers begrijpelijk is. Waar de literatuur aan de orde is, worden vooral pogingen
gedaan het taalgebruik in literatuur te karakteriseren als afwijkend van de norm,
formeel/grammatisch - voor de taalkundigen - of kwantitatief/inhoudelijk - voor de
psychologen. Deze taakverdeling is typerend voor een opvatting van taalkunde die
- althans toen - in Amerika betrekkelijk gemeengoed was, en er op neerkomt dat het
betekenisaspekt van de taal als sociaal verschijnsel dusdanig gekompliceerd is, dat
men zich er niet systematisch mee kan bezighouden omdat het de begripsvorming
alleen maar kan vertroebelen. Onderwerpen die traditioneel tot de taalkunde werden
gerekend, worden dan verwezen naar op z'n gunstigst de ‘psycholinguïstiek’, en
verder maakten de psychologie tout court, de sociologie, de antropologie (en de
logika, maar dat doet in dit verband minder ter zake) zich meester van de semantische
problemen. Deze voorstelling van zaken is wat grof, maar niet onjuist, lijkt me. Juist
de taalkundige en de psychologische aanpak van het stijlprobleem blijken nu in dit
boek duidelijk tekort te schieten, en in de diskussies zijn daarover een paar harde
noten gekraakt.
Om te beginnen is er een methodisch probleem, namelijk in hoeverre men een
bevredigende beschrijving kan geven van wat konkreet de norm is waar het literaire
taalgebruik van zou afwijken. Wil men deze norm vaststellen door een zo formeel
mogelijke analyse van het voorhanden materiaal - en dat wilde men zonder enige
twijfel - dan is het statistische apparaat dat daarbij gebruikt wordt niet in staat
toevalsfaktoren in voldoende mate te verdiskonteren. Bovendien heeft men met minstens - twee normen te maken: de norm van het ‘alledaagse’ taalgebruik, en de
norm die de soort van niet-alledaags taalgebruik, de aard van het onderwerp, de
variaties van konventies en genre (in het geval van literatuur) stellen; die tweede is
dan een zeer vlottende norm, die mede bepaald wordt dóór het corpus of het specimen
zelf. Een formeel syntaktisch/fonologische analyse van literatuur als ‘deviatie’ van
de norm kan hoogstens leiden tot een zeer algemene typologie van het dichterlijk
taalgebruik, als men - terecht - de resultaten van zo'n analyse generaliseert. Zelfs bij
een zo specifieke vorm van taalgebruik als de meeste poëzie kan a) ook de subtielste
grammatika niet verder reiken dan waar de semantiek begint, krijgt men b) de neiging
zich blind te staren op de ‘vondst’, zodat men tekort schiet tegenover het elementaire
inzicht dat de origineelste samenvoegingen van taal-
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vormen nog geen literatuur opleveren, en blijkt c) dat literatuur, ook poëzie, onder
deze opzichten teveel gemeen heeft met bepaald niet literaire vormen van taalgebruik.
De linguïst Jakobson toont dat onder andere aan met een onderhoudende analyse van
de slogan I like Ike, die formeel ingewikkelder in elkaar zit dan heel wat dichtregels.
De psychologische bijdragen over de stijl hebben om te beginnen het bezwaar dat
in de - op zichzelf zeer vindingrijke - onderzoekingen naar de eigenschappen van
‘expressive language behavior’, het verschil tussen de individuele stijl - met wat de
psycholoog Carroll de vingerafdruktechniek noemt - en de laten we zeggen kanonieke
stijleigenschappen van een bepaalde vorm van zich in taal uitdrukken er niet uitkomt,
vooral niet in het onderzoek van proza. Bovendien zijn de gebruikte konstanten
waaraan de verschillende stijldimensies bij respondanten worden afgemeten vaak
ofwel erg algemeen, of het zijn juist de konstanten waar men meer van zou willen
weten, zodat het probleem alleen maar verschuift. (Dit is hetzelfde bezwaar dat men
van taalkundig standpunt kan maken en dat dan ook gemaakt is, tegen de werkwijze
van een boek als The Measurement of Meaning, analoog met publikaties als The
Measurement of Delinquency). In andere termen gelden hier dezelfde bezwaren als
tegen de grammatische analyses: de parameters zijn te weinig specifiek, en de
technieken zijn te grof. De psycholoog Miller laat zien hoe gemakkelijk men een
kwantitatief begrip als ‘waarschijnlijkheid’ ad absurdum kan redeneren. Dat iemand
bij bridgen dertien kaarten van één bepaalde samenstelling uit de vier kleuren krijgt
is precies even ‘waarschijnlijk’ als dat hij dertien schoppen krijgt. Het verschil is het
verschil in waarde dat aan de ene en aan de andere hand wordt toegekend. Voor men
zinvol objektieve metingen kan verrichten naar bepaalde eigenschappen moet er een
uitgangspunt zijn over de waardeschaal waar ze in vallen, en het is het grote belang
van de bijdrage van Miller dat hij daar zeer nadrukkelijk, en tegen zijn kollega's als
bijvoorbeeld Osgood in, op wijst: ‘any statistical analysis of style must be modified
in terms of the cognitive organisation imposed by the rules of the literary game’. En
wat die regels betreft: ‘I imagine the linguist and the literary critic should tell us’.
Daarbij sluit een opmerking van de psycholoog Brown aan, dat men ook de manier
waarop een bepaalde tekst gewaardeerd wordt kan meten, mits men het verschijnsel
‘waardering van bepaalde teksten’ als gegeven neemt.
De antropoloog-taalkundige Voegelin vergelijkt literatuur met vormen van ritueel
taalgebruik die binnen een bepaald kultuurpatroon een bepaalde funktie vervullen.
In plaats van de dubieuze indeling alledaags/niet
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alledaags gebruikt hij voor dit soort taalgebruik de term non-casual tegenover casual.
De ietwat bitse opmerking van René Wellek dat een wettekst nog geen literatuur is
doet er niets aan af dat er goede redenen zijn literatuur ook eens van die kant te
bekijken, als tegenwicht voor de exklusieve nadruk op de grammatisch of
psychologisch meetbare eigenaardigheden van de tekst.
Dat de bezwaren tegen verschillende van deze analyses van stijlverschijnselen zo
voor de hand liggen, betekent nog niet dat hier sprake is van een grote mate van
naïviteit. Ten eerste zien de betreffende grammatici en psychologen de beperkingen
van hun aanpak heel goed in - het bridgevoorbeeld waarmee Miller de problemen
van het beruchte begrip ‘waarschijnlijkheid’ illustreert is trouwens afkomstig van
de kommunikatie-theoreticus Weaver in hoogst eigen persoon. En de formele en
kwantitatieve benadering van taal heeft het prettige gevolg gehad dat een aantal
interessante onderzoektechnieken zijn uitgewerkt. Toepassing daarvan binnen een
beperkt en omschreven gebied levert in deze bundel bijvoorbeeld een mooie analyse
op van het gebruik van de verschillende met ons ‘jij’ resp. ‘u’ overeenkomende
voornaamwoorden in een aantal talen, door de anglist Gilman en de psycholoog
Brown. En misschien kan de angst voor een grammatische aanpak van een
ongetwijfeld kwalitatieve vorm van taalgebruik als een gedicht, bv. in termen van
syntaktische strukturen, overwonnen worden als men de niet te ontkennen resultaten
ziet, en merkt dat poëzie niet alleen gebruik maakt van uitentreure beschreven
middelen als metafoor en beeldspraak.
Ten tweede moet men niet vergeten dat er een principieel probleem is voor
taalkunde die zich met literatuur bezighoudt, of voor literatuurbeschouwing die de
taalkunde gebruiken wil. Om begrijpelijke redenen wordt in de verschillende methodes
van taalonderzoek over het algemeen ‘de zin’ gehanteerd als het grootste
referentie-begrip en niet ‘de tekst’, en om dezelfde methodische redenen kan de
taalkunde niet alles wat taalgebruiK aan sociale en individuele aspekten vertoont
zonder meer in de klankleer, de grammatika of de semantiek opnemen. Terwille van
de bruikbaarheid van de theorie moeten bepaalde konstante verschijnselen als primair
beschouwd worden, en dat zal in de literatuurbeschouwing wel niet anders zijn; een
theorie die alles met alles wil verklaren leidt gewoonlijk tot niets. ‘The style of a
message wil be described in terms of the relations of the linguistic features to one
another, not in terms of the relations of the linguistic features to non-linguistic
features, so that questions of truth, in-
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tention, etc., will fall in a different area of literary analysis’. Zo ziet de linguïst Saporta
het. Maar de beperkingen die híj wil aanleggen lijken mij, ondanks de hierboven
gemaakte opmerkingen, niet noodzakelijk, maar voort te komen uit een taaltheorie
met een exkluisieve aandacht voor de ‘kode’, ten koste van de ‘message’ en de relaties
tussen die twee. Literatuur, taalgebruik dat een grotere eenheid omvat dan de zin,
kan alleen met sukses beschreven worden in termen van die grotere eenheid. Dat
veronderstelt a) een meer-omvattende taaltheorie waar men ook mee uitkan bij de
analyse van zeg sekundaire funkties of verschijnselen en b) een plausibele hypothese
over de meest karakteristieke eigenschappen die een bepaald soort specifieke
taalgebruikseenheid, bv. een roman, vertoont tegenover een wettekst, een
zelfmoordbriefje, een standwerkerssolo of een wetenschappelijke diskussie.
Daarbinnen kunnen statistische en informatietheoretische begrippen als
voorspelbaarheid, waarschijnlijkheid verwachting/onverwachtheid en deviatie hun
bruikbaarheid bewijzen. Op gezag van Miller, die een autoriteit is in de
‘psycholinguistics’ wil ik tenminste graag aannemen dat het voor psychologen
mogelijk moet zijn een literair werk te beschouwen als een ‘closed sensory pattern’
dat voor dichters en critici een gegeven is waarover anderen kunnen proberen hun
licht op te steken; en dat hier niet alleen een gedragsvorm maar ook een kennisgeven
aan de orde is. Aan Millers kritische houding tegenover het behaviorisme kan
trouwens weinig twijfel bestaan. Voor de taalkunde geldt hetzelfde: een poging om
tot een karakteristiek van literatuur te komen door een formele analyse van teksten,
met methodes die aangelegd zijn op het onderzoek van woorden en zinnen, is een
tot mislukken gedoemd monnikenwerk.
Een van de weinige systematische analyses van grotere taaleenheden met een
zuiver formeel/grammatisch uitgangspunt is ondernomen door de Amerikaanse
linguïst Harris. In een kritiek op deze Discourse Analysis heeft de Duitse taalkundige
Bierwisch op de ontoereikendheid ervan duidelijk gewezen. Bierwisch is een volgeling
van de betrekkelijk nieuwe Amerikaanse school van de generatieve grammatika. Het
hete hangijzer wat deze opvatting wel is en wat ze niet is zal ik hier zeer voorzichtig
aan pakken; in ieder geval is het een duidelijke reaktie op de
segmenteer-en-klassificeer methode van de Amerikaanse taalkunde sinds Leonard
Bloomfield, die juist bij Harris het konsekwentst wordt toegepast. Uitgaande van
een bepaalde opvatting over wat de meest wezenlijke eigenschap van taal is, nl. de
mogelijkheid om met een beperkt aantal elementen ter beschikking een in principe
onbeperkt aantal nieuwe zinnen te maken en te
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verstaan, ontwerpt de generatieve grammatika een gekompliceerd systeem van
hiërarchisch geordende regels die de zinnen van de taal kunnen opleveren en geen
andere. Wat Bierwisch nu in zijn hier genoemde recensie aan de orde stelt heeft hij
nader uitgewerkt in een artikel Poetik und Linguistik: een taalkundig onderzoek naar
een bepaald soort tekst veronderstelt een tekst-theorie, naar analogie van de algemene
taaltheorie die door een zinvolle grammatika wordt verondersteld, en analoog aan
deze grammatika G die de ‘linguistic competence’ van de taalgebruiker beschrijft,
stelt hij het ontwerpen voor van een ‘poetic device’ P, dat de ‘literatuurmatigheid’
van een tekst althans kan karakteriseren. ‘Die Regeln, aus denen P besteht, operieren
auf linguistischen Strukturen, sind aber selbst auszerlinguistisch, womit das oft
umstrittene Verhältnis zwischen Poetik und Linguistik recht plausibel bestimmt ist’.
Er zitten aan de generatieve benadering van het stijlprobleem nog genoeg haken en
ogen, o.a. om de semantiek in het systeem een ondergeschikte rol vervult ten opzichte
van de grammatika en dan bovendien een intern, relationeel karakter heeft. Niettemin
is het ‘generatieve’ boek Linguistic Structures in Poetry van de Amerikaan Levin
belangwekkend genoeg, maar Bierwisch is naar mijn mening verder, vooral omdat
hij voorzichtiger is met de begrippen deviatie en anomalie, waar Levin vrij veel
gebruik van maakt. Poëtisch, zegt Bierwisch, is niet zomaar hetzelfde als
‘niet-grammatisch’, en wat poëtisch regelmatig is (in de letterlijke ‘regel’-zin van
deze taaltheorie) laat zich pas vaststellen door een zeer geleidelijke verfijning van
de ‘literaire grammatika’ P, omdat de norm voortdurend zal blijken te verschuiven.
Met zoveel woorden sluit Bierwisch zich in zijn artikel aan bij de door Miller in
Indiana gemaakte opmerking, dat men voor een taalkundige analyse van literatuur
uit zal moeten gaan van een, eventueel volstrekt pragmatische definitie van wat
literatuur is of wat ‘men’ daaronder verstaat (cf. Oversteegen, Analyse en Oordeel
III, Merlyn 3:6 p. 477-8) en dat lijkt me een van de belangrijkste opmerkingen die
hij maakt. Dat de ‘makro-struktuur’ van een literair werk, vooral van een werk van
grotere omvang en met een heel andere ‘talige’ organisatie, zoals een roman, met
deze aanpak veel minder makkelijk te vangen is, geeft Bierwisch toe, maar bij deze
konstatering laat hij het ook.

II
René Wellek, waarschijnlijk wel de meest teleurgestelde man van de konferentie in
Indiana, heeft juist over dit ontbreken van inzicht in de typische samenhang van een
literair werk op meer niveaus, in de meeste
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voordrachten daar, scherpe dingen gezegd. Over het algemeen geloof ik dat hij gelijk
had, zoals me ook lijkt dat zijn term ‘fictionality’ die men ook in Theory of Literature
aantreft, de aspekten waar te weinig aandacht aan geschonken werd aardig samenvat.
Welleks irritatie is des te begrijpelijker omdat hij zelf afkomstig is uit een school
binnen de literatuurbeschouwing die in belangrijke mate taalkundig is geïnspireerd,
maar dan door een taalkunde met minder skrupules ten opzichte van inhoudelijke en
kwalitatieve beschrijvingen. ‘Literary style (...) needs analysis in terms of the aesthetic
purpose to which it is aiming’. Daarmee liet hij een woord vallen waarbij veel mensen
koffers gaan pakken, maar dat als technische term zeer bruikbaar lijkt om een
taalkundige voor te bereiden op wat er door de literatuurbeschouwing van hem
gevraagd wordt, aangenomen dat er iets van hem gevraagd wordt. Blijkens een
opmerking in zijn inaugurele rede De twee wegen van de kritiek is Gomperts bv. van
mening dat onderzoek van de tekst als tekst alleen maar nodig is als er iets niet
helemaal duidelijk is. Deze opvatting vind ik niet belangwekkend genoeg om te
bestrijden. Omdat Gomperts daar opmerkingen aan vastknoopt over wat in de
geesteswetenschappen wel en niet geoorloofd is, mag er wel op gewezen worden dat
het in de meeste wetenschappen niet alleen geoorloofd maar zelfs noodzakelijk is
ook de dingen die in de dagelijkse omgang vanzelfsprekend zijn problematisch te
stellen; als men tenminste tot bepaalde inzichten wil komen over het funktioneren
ervan. De mening dat de literaire kritiek bij het onderzoek van de tekst als tekst wat meer kan inhouden dan taalkundig onderzoek natuurlijk - niet veel te winnen
heeft, is een opvatting waar andere tegenover staan; van literatuurkundigen, van
critici, én van schrijvers, die niet zelden gefascineerd blijken te worden door de
‘taal-kant’ van hun werkzaamheden en wier kreatieve onschuld men ook wat dit
aangaat vooral niet moet overdrijven. In ieder geval is het merkwaardig de pertinente
opmerkingen over de tekst als basis óók van de literaire kritiek die bij gelegenheid
in Merlyn zijn gemaakt, hier door iemand die zelf literatuur samenvat als een gesprek
van man tot man, bestreden te zien met een citaat van Wellek, die uitgerekend over
deze reduktieve opvatting van ‘literatuur als kommunikatie’ zulke buitengewoon
onhartelijke dingen heeft gezegd.
Welleks gebruik van de term ‘aesthetic purpose’ wordt misschien wat begrijpelijker
tegen de achtergrond van bepaalde opvattingen in de zgn. ‘Praagse School’ van
taalkundigen, die op de Oost-Europese literatuurbeschouwing zoals het Russisch
formalisme een sterke invloed heeft gehad. Een van de uitgangspunten bij de
beschouwingen over taal en literatuur
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van o.m. de Tsjechen Mukařovsky en Havránek is het befaamde onderscheid dat De
Saussure destijds heeft gemaakt tussen de ‘langue’, het taalsysteem dat binnen een
bepaalde gemeenschap als norm fungeert, en de ‘parole’, de realisatie van de langue
door de individuele taalgebruiker. Deze individuele parole vertoont niettemin, naar
hun mening, in uiteenlopende vormen van taalgebruik een minder of meer duidelijke
organisatie-met-de-middelen-van-de-taal, in funktie van de doelgerichtheid van de
taaluiting in kwestie, literatuur of niet. ‘Esthetisch’ is dan - voorlopig - niet meer dan
een naam voor die mogelijkheden van organisatie door differentiatie, en heeft dus
weinig te lijden van de besmette begrippen mooi en niet mooi. De aandacht voor
verschillende soorten taalgebruik, waarvan Havránek een schetsmatige typologie
ontwerpt, heeft verder het voordeel dat het wonder van de poëzie wel blijft bestaan,
maar niet meer uit de hemel komt vallen.
In een dialektische betoogtrant - wat in dit geval overigens niet zoveel meer wil
zeggen dan ‘prettig overzichtelijk’ - gaat Mukařovsky dan na, waarin literair
taalgebruik zich nog verder onderscheidt (ik citeer hier uit een bloemlezing van deze
Praagse stilistiek die is samengesteld door de Amerikaanse linguïst Garvin). Allereerst
zet hij tegenover elkaar ‘unstructured esthetic’ en ‘structured esthetic’; dat laatste
wordt dan gezien als een regulerende funktie ten opzichte van de ongebreidelde
mogelijkheden die de parole heeft (zolang men maar binnen de langue blijft
natuurlijk), m.a.w. als een norm, maar dan een van een andere aard dan de ‘taal-norm’
van De Saussure. Men vergelijke Wellek en Warren: ‘it seems however, best to
consider as literature only those works in which the esthetic function is dominant’
(T.o.L, p. 13). Een van de eigenschappen die literair taalgebruik heeft wordt dan
beschreven als ‘aktualizering’ (‘foregrounding’ in de vertaling van Garvin). De
gewoonlijk achteloos gehanteerde middelen die men in de langue ter beschikking
heeft, worden in literatuur, zo niet met dat bewuste doel voor ogen (daarmee kan het
prekaire probleem van de kreatieve werkzaamheid er even buiten blijven) dan toch
met dat duidelijke resultaat, zó gebruikt dat de toepassing van die middelen deel gaat
uitmaken van de kommunikatie. Hier ligt weer een duidelijke overeenkomst met een
principe van het Russisch formalisme: ‘vorm en inhoud zijn één, en eigenlijk is dat
nog gebrekkig uitgedrukt’; iets wat vooral als het over literair proza gaat nog wel
eens genegeerd wordt. Mukařovsky is daar zeer uitdrukkelijk over: ‘It cannot be said
of the novel that here the linguistic elements are the esthetically indifferent expression
of content’. Bij deze en andere vormen van esthetische organi-
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satie is sprake van een wisselwerking, een convergerend-divergerend dynamisme in
de termen van Mukařovsky, en juist aan de roman, die onverteerbaar zo niet
principieel onbestaanbaar zou worden met uitsluitend ‘foregrounding’, laat zich dat
zo goed demonstreren. De mate waarin deze wisselwerking slaagt, maakt mede de
waarde van het werk uit. Dat waardering zich dan ook alleen nog met een
ongeoorloofde kunstgreep laat scheiden in het ‘wat’ en het ‘hoe’, en dat het
gezichtsbedrog is te menen dat de ervaring én de waardering van het literaire werk
niet op beide berust, volgt logisch uit deze opvatting: het geval van taalgebruik is in
zijn geheel (in de pregnante zin van samenhang) de bepalende faktor van de manier
waarop de lezer kennis neemt van de wereld niet waarnaar het werk verwijst maar
die het werk uitmaakt: ‘the esthetic for the reader becomes a transformer of
extraesthetic values by means of the language, and not only the content of a work
of poetry.’ En ook dat is een opvatting die men in Wellek en Warren terugvindt,
bijvoorbeeld in het hoofdstuk Evaluation: ‘Wenn sich die Welt in Sprache
verwandelt...’.
In het algemeen is het ‘funktionalisme’ van de Oost-Europese
literatuurbeschouwing duidelijk in overeenstemming met ideeën van de Praagse
linguïstenkring. Dat heeft ook zijn bezwaren. De parallellie die Wellek en Warren
zien tussen de verschillende ‘lagen’ in de struktuur van het literaire werk in de
terminologie van Ingarden, en de verschillende niveaus van taalkundig onderzoek,
is maar betrekkelijk, juist omdat het bij literatuur om een zo eigensoortige struktuur
gaat; en de vergelijking die zij maken tussen ‘de ervaring van het gedicht’ en ‘het
gedicht als zodanig’ en De Saussure's ‘parole’ resp. ‘langue’ lijkt me niet veel meer
dan een analogon. Deze en andere begrippen uit de Cours de linguistique générale
blijven zowel op taalkundigen als anderen een bijna obsederende aantrekkingskracht
uitoefenen, hoewel, of misschien juist omdat ze door de wijze waarop deze postume
publikatie tot stand is gekomen allerminst eenduidig zijn en al onmiddellijk aanleiding
hebben gegeven tot diskussies. Dat geldt ook voor De Saussure's tekenbegrip. De
Saussure was van mening dat de taalkunde als autonome wetenschap niettemin een
onderdeel zou moeten zijn van een algemenere ‘tekenleer’, ‘une science qui étudie
la vie des signes au sein de la vie sociale (...) nous la nommerons sémiologie.’ Vooral
in het Franse taalgebied is dat een programmapunt gebleven. Roland Barthes de
vertegenwoordiger van Frankrijks nouvelle critique, heeft bijvoorbeeld een poging
gedaan verschillende vormen van sociale kommunikatie in tekenvorm, (mode,
reklame, literatuur) in kaart te brengen op basis van het begrippenapparaat van De
Saussure (waarbij dus, zoals hij niet nalaat
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op te merken, de verhouding tussen taalkunde en tekenleer zoals De Saussure die
zich voorstelde in feite wordt omgedraaid). Hoe dat ook zij, in ieder geval heeft men
hier te maken met een zeer afgeleide vorm van taalkunde, waar betekenis een
veelomvattende interpretatie van ‘zinvolheid’ krijgt en men niet meer om zeer
uiteenlopende en niet zelden nogal esoterische opvattingen over het ‘teken’ heen
kan. Het ideaal dat Barthes voor ogen heeft: ‘l'unité des recherches qui se mènent
actuellement en anthropologie, en sociologie, en psychanalyse et en stylistique autour
du concept de signification’ (Communications p. 2). Overigens heeft Barthes blijkens
zijn nieuwe publikatie Critique et vérité ook belangstelling voor de taalkunde in
engere zin. Vooral de generatief-transformationele grammatika, waar de relaties
tussen zinnen een fundamentele rol spelen en die door zijn begrippen ‘anomaly’ en
‘grammaticality’ als vanzelf met de stilistische kant van de taal te maken krijgt,
oefent een duidelijke aantrekkingskracht op hem uit. Het is opvallend dat Barthes in
dit boek bij het overwegen van de mogelijkheid van een model voor de ‘poetic
competence’ naast de ‘linguistic competence’ van Chomsky en de zijnen, vrijwel
dezelfde dingen zegt als Bierwisch, zonder dat ergens uit kan blijken dat hij diens
opstel (al) gelezen had. In zijn omschrijving van de literaire kritiek klinkt het werk
van De Saussure weer zeer nadrukkelijk door: ‘Le rapport de la critique à l'oeuvre
est celui d'un sens à une forme (...) elle donne une langue à la pure parole qui lit et
elle donne une parole (parmi d'autres) à la langue mythique dont est fait l'oeuvre et
dont traite la science.’ De heftige polemieken waar Barthes' werk in Frankrijk toe
geleid hebben hoeven hier nu verder niet ter sprake te komen. Zijn standpunt is
duidelijk ‘ergocentrisch’; het gebruik dat hij van verschillende termen maakt laat
echter aan duidelijkheid nog wel wat te wensen over.
Ook de Russische formalisten en met hen verwante literatuurbeschouwers als bv.
Wellek ontkomen niet aan het wat erg vrijmoedig hanteren van de begrippen uit de
taalkunde waar ze zoveel aan te danken hebben; waar Barthes ‘sens’ tegenover
‘forme’ zegt, zeiden Wellek en Warren ‘parole’ tegenover ‘langue’. Een ander
bezwaar is fundamenteler, omdat het zowel voor deze manier van literatuuronderzoek
geldt als voor de Praagse taalkunde; namelijk dat ‘struktuur’ een toverwoord dreigt
te worden. En dat komt vooral naar voren bij de semantiek, waar literaire analyse op
welke manier dan ook niet omheen kan. Ook hier spelen de sterk programmatische
definities van De Saussure een rol. Een kernbegrip in zijn opvatting van de taal als
systeem (‘un système ou tout se tient’) is de ‘valeur’; de elementen van het systeem
ontlenen hun waarde aan hun kontrasterende
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samenhang, en zouden primair onder dat opzicht beschreven moeten worden. In de
taalkunde is daartegen van verschillende kanten bezwaar gemaakt. Met elementen,
zegt de Pool Doroszewski ergens, die alleen maar iets betekenen in oppositie tot
andere elementen wordt het taalgebruik een soort van kollektieve hallucinatie - wat
men zou kunnen verdedigen, maar dat is dan meer filosofie dan taalkunde. Naar de
mening van Doroszewski, waar mij veel voor te zeggen lijkt, betekent voor een
gewone taalgebruiker het woord mus niet ‘mus’ omdat het niet ‘spreeuw’, niet ‘vink’,
niet etc. betekent, maar omdat het ‘mus’ betekent, en wordt de ontwikkeling van de
taal en de verwerving ervan, wanneer men De Saussure zo extreem mogelijk in de
richting die hij aangeeft interpreteert, onbegrijpelijk. In Nederland heeft de linguïst
Reichling bij herhaling op dit zwakke punt in De Saussure's redenering gewezen.
Overgezet in de termen van de beschouwing van een literair werk als een
gecompliceerde struktuur van kleinere en grotere eenheden op verschillende niveaus
(eventueel, van tekens die weer grotere tekens vormen), leidt deze opvatting tot een
zeker immanentisme, dat op z'n minst een komplement nodig heeft, vooral als het
gaat om de ‘werkelijkheid’ van het literaire werk. Ik citeer nogmaals een passage
van Mukařovsky, waar hij het probleem van de ‘subject matter’ aan de orde stelt.
‘The subject matter of a work of poetry is thus its largest semantic unit (...) and is
not the equivalent of a reality to be expressed by the work as effectively (for instance
as truthfully) as possible, but (...) it is a part of the structure, is governed by its laws,
and is evaluated in terms of its relationships to it’.
Daarvóor heeft Mukařovsky bij wijze van illustratie de ‘subject matter’ van een
literair werk volstrekt antithetisch tegenover die van bv. een krantenbericht gezet,
en dat lijkt me naar twee kanten overdreven, en eigenlijk in strijd met zijn eigen
principes. Ook een krantenbericht vertoont organisatie en ook literatuur handelt
ergens over. In Critique et vérité staat een soortgelijke opmerking over het verschil
tussen literatuur en ander taalgebruik in dit opzicht. Zonder het feit uit het oog te
verliezen - waar verschillende taalkundigen op hebben gewezen - dat de overgangen
hier gradueel zijn, stelt Barthes niettemin: ‘Cependant, les ambiguïtés du langage
pratique ne sont rien à côté de celles du langage littéraire. Les premières sont en effet
réductibles par la situation dans laquelle elles aparaissent (...) c'est la contingence
qui fait un sens clair. Rien de tel avec l'oeuvre: l'oeuvre est pour nous sans
contingence, et c'est même peut-être ce que la définit le mieux: l'oeuvre n'est entourée,
désignée, protégée, dirigée par aucune
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situation, aucune vie pratique est là pour nous dire le sens qu'il faut lui donner (...)
en elle, l'ambiguïté est toute pure’.
Het probleem hoe en waarnaar een literair werk ‘verwijst’ en op welke manier
men dat beoordeelt, heeft volgens de informaties van Erlich al binnen het Russisch
formalisme tot meningsverschillen geleid. De noodzakelijke en geslaagde aanval op
de vorm/inhoud tweedeling, en de begrijpelijke behoefte af te rekenen met een analyse
van literatuur in termen van aan de ene kant de persoonlijkheid van de schrijver die
men er uit zou moeten halen, aan de andere kant de boodschap, het standpunt of de
waarheid die er in zou zitten, heeft, duidelijk onder invloed van esthetische theorieën
- wat Wellek en Warren met zoveel woorden toegeven - en van de Saussuriaanse
gezichtspunten in de Praagse linguïstiek, aanleiding gegeven tot een zekere isolering
van het literaire werk ook wat betreft zijn inhoud of ‘semantische effekt’. De oppositie
daartegen - o.a. van Jakobson - komt er op neer dat ook niet-inherente faktoren dat
semantische effekt noodzakelijk moeten bepalen. Wellek en Warren distanciëren
zich trouwens in Theory of Literature al enigermate van Ingarden, die bij al zijn
verdiensten inzake de autonomie van de literatuur voor deze ‘inherente’ opvatting
verantwoordelijk wordt gesteld. En op de konferentie in India protesteerde Wellek
tegen het duidelijk ‘struktureel-semantische’ standpunt dat daar verdedigd werd door
de Slavist Stanciewicz: ‘the problem of subject matter turns out to be one of the
semantic relationships within a work, that is, the problem of metalanguage. Although
the theory of meaning is so far the least-developed field of modern linguistics, attempt
to study semantics without reference to external correlates are presently being
advocated by philosophers and linguists and promise a more refined methodology
also for the study of meaning in poetry’. Wellek: ‘But I have never seen such a science
- a semantics without meaning - and wonder whether there can really be any’.
Het gelijk dat Wellek met deze droge opmerking heeft is triviaal, maar
fundamenteel. De specifieke werking van taalgebruik in literatuur is niet verklaarbaar
als men er niet van uit gaat dat om te beginnen in de ‘mikrostruktuur’, op het niveau
van grammatische en semantische verschijnselen in taalkundige zin, de ‘dagelijkse’
werkzaamheid van de taal als kommunikatiemiddel er moet zijn voordat er ‘meer’
kan zijn. Wie geen Nederlands kent kan ook geen gedicht van Achterberg lezen, en
niet schrijven, dat vooral. En het behoort tot die ‘dagelijkse’ werkzaamheid van de
taal, te verwijzen naar een buitentalige werkelijkheid. Dat veronderstelt een
betekenistheorie waarin plaats is voor het verwijzen door middel van de
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betekenis naar iets buiten de taal; en de mogelijkheid om met een beperkt aantal
elementen en middelen in principe over alles te praten veronderstelt, in de termen
van Reichling, als noodzakelijke komponenten van een analyse van taalgebruik,
inklusief taalverstaan, een begrip context en een begrip situatie. Hoe de elementen
van de natuurlijke taal, en van verschillende talen afzonderlijk, onderling een bv.
lexikaal systeem blijken te vormen, dat is vers twee. Als groter, samenhangend geheel
bezien zou men kunnen zeggen dat literatuur taalgebruik is dat zijn eigen situatie
schept vanaf de eerste regel en de eerste zin tot en met de laatste, en dat het werk
zelf de context vormt. Maar dan toch niet zonder dat ook daarbij van de ‘triviale’
mogelijkheden van de taal als middel om het ergens over te hebben gebruik wordt
gemaakt. Het op elkaar betrokken zijn van kleinere en grotere elementen waaruit een
stuk literatuur is opgebouwd veronderstelt hun relatieve zelfstandigheid op het
moment dat ze bij het lezen hun kommunikatieve funktie verrichten, en het
semantische aspekt van deze kleinere zowel als van de grotere eenheden moet op de
een of andere manier herkenbaar zijn. In zoverre lijkt me dat de ‘mimesis’-opvatting
over literatuur ten dele gelijk heeft, als men de middelen en het doel maar niet met
elkaar verwart. Het bovenstaande is dan ook allerminst een ontkenning van de
autonomie van het literaire werk, maar wel van de opvatting dat die autonomie een
‘semantics without reference’ impliceert. Verder is ‘het lezen van literatuur’ ook nog
een ‘situatie’ die door schrijvers dikwijls genoeg wordt uitgebuit, en het lijkt me dat
Roland Barthes in de hierboven geciteerde passage niet alleen van het standpunt van
de taalkunde bekeken een beetje aan het idealiseren is.
In een gedicht, althans in veel vormen van niet-epische poëzie, is de onderlinge
afhankelijkheid van de gebruikte taalvormen, van de klanken tot en met de
zinsstruktuur en de betekenisdragende elementen, ongetwijfeld zeer geprononceerd.
Het lijkt me dan ook niet toevallig dat taalkundige beschouwingen over literatuur zo
vaak over poëzie gaan, al zijn daar ook wel praktische redenen voor. Er bestaat een
vrij hardnekkige gewoonte, poëzie, eventueel samen met inkantaties, ritueel
taalgebruik e.d., tegenover proza te zetten als ‘bijzonder’ tegenover ‘gewoon’; de al
genoemde Stanciewicz doet dat bijvoorbeeld ook. Van de kant van de Russische
formalisten is daar terecht tegen geprotesteerd, maar ze doen er toch gedeeltelijk aan
mee, door bij de beschrijving van literair proza als ‘makro-struktuur’ direct te spreken
van ‘fabel’, ‘plot’, ‘gezichtspunt’, ‘kompositie’, dwz. in literaire termen waarbij
geïmpliceerd wordt dat de ‘talige’ organisatie van de onderdelen waaruit zo'n struktuur
is opgebouwd er in het
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geval van een roman wat minder toe doen. Toch heeft de analyse van de roman als
‘verhaal’, beter nog, als ‘vertelling’, die vooral via de antropologie in de
literatuurbeschouwing is binnengekomen, ook in de taalkunde nog wel iets te zoeken.

III
Roman Jakobson, de in Amerika werkende linguïst van Russische afkomst en een
centrale figuur zowel van de Praagse school als van het Russisch formalisme, heeft
op de konferentie in Indiana een taalmodel geïntroduceerd, dat het naar mijn mening
mogelijk maakt ook losser georganiseerde literatuur als bv. een roman, nog even te
blijven bekijken als een manier van taalgebruik. Jakobsons uitgangspunt komt
duidelijk overeen met de leidende ideeën van de Praagse stilistiek: iedere specifieke
vorm van kommunikatie in taal maakt noodzakerlijkerwijze gebruik van de
mogelijkheden die in het taalsysteem en de manieren van dagelijks taalgebruik
gegeven zijn. Zijn ‘model’ is een aanvulling op de drie funkties die destijds aan
taalgebruik onderscheiden werden door de psycholoog Karl Bühler: Ausdruck (gezien
vanuit de spreker, door Jakobson ‘emotive’ genoemd), Kundgabe (gezien vanuit de
hoorder, ‘conative’) en Darstellung (de verwijzing naar de werkelijkheid, ‘referential’).
Jakobson voegt daaraan toe: de behoefte aan kommunikatie (‘phatic’, een term
ontleend aan een observatie van de antropoloog Malinowski), de mogelijkheid om
met taal over taal te spreken (‘metalingual)’ en de ‘poetic’ function, wat ongeveer
overeenkomt met de ‘foregrounding’ van Mukařovsky: de taalmiddelen worden doel,
en daarmee op een andere manier weer middel tot het stellen van een werkelijkheid.
In voor een bepaald doel georganiseerd, bijvoorbeeld literair taalgebruik, zullen
funkties die gewoonlijk ondergeschikt zijn een overheersende rol gaan spelen, of
wordt de samenwerking tussen de verschillende funkties op z'n minst anders, en
daarmee het geval van taalgebruik gekompliceerder. In literatuur zal dan de poetic
function een belangrijke rol spelen, en hoewel poetic in principe een technische term
is, demonstreert Jakobson dit voornamelijk aan de hand van poëzie. De manier waarop
hij dat doet zal ik verder laten rusten; een toepassing ervan vindt men bv. in het al
genoemde Linguistic Structures in Poetry van Levin. Een kompleet onderzoek van
samenhangende eenheden van taalgebruik op deze zes funkties heeft een leerlinge
van Jakobson gedaan in een belangwekkend boek over het ‘praten met zichzelf’ van
een tweejarig kind.
Jakobson is een onbegrijpelijk veelzijdig linguïst, en er is vrijwel geen onderwerp
van de moderne taalwetenschap waar hij niet zijn stempel op gedrukt
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heeft. Zijn grootste verdienste lijkt me echter zijn niet aflatende pogingen het
onderzoek van taalverschijnselen te voorzien van een basis die een plausibele theorie
inhoudt over de aard van de natuurlijke taal, zodat de verschillende onderzoekingen
niet op dezelfde manier in de technische zin, maar wel samenhangend kunnen worden
verricht. Uiteraard is taal als kommunikatie geen nieuw idee, maar zijn model heeft
duidelijker relaties met het natuurlijk taalgebruik dan het informatie-theoretische,
waarvan althans verschillende toepassingen door taalkundigen ongewenste resultaten
hebben gehad.
Men kan, dunkt me, voor zichzelf gemakkelijk genoeg vaststellen dat geen van
deze zes funkties in dagelijks taalgebruik ontbreken: de behoefte aan praten, het
praten om iemand in de eigen voorstelling van zaken te laten delen, en niet te vergeten,
om een eigen voorstelling van zaken te hebben. Over de ‘referential function’ hoeft
al helemaal niet gediskussieerd te worden; en het is ook niet onbekend dat ook in
gewone gesprekken een zekere organisatie met de middelen van de taal om de
aandacht vast te houden niet ontbreekt, evenmin als het reflekteren op die organisatie
door erover te praten. Dat geldt zeker voor het vertellen van een gebeurtenis, wat op
zichzelf natuurlijk geen prerogatief is van de literatuur; ‘chacun fait une histoire de
sa vie’, zegt Sartre malicieus. Iedereen raakt daarbij eenmaal over het stadium van
‘en toen, en toen’ heen, en het lijkt me voor de hand liggen dat een onderzoek naar
het taalgebruik van de ‘vertelling’ de literatuurbeschouwing niet onbelangrijke
aanwijzingen zal opleveren.
Vooral de ‘phatic’, ‘emotive’ en ‘conative’ function die door Jakobson - en door
Bühler, niet te vergeten - worden onderscheiden, impliceren dat literair taalgebruik
ook wel iets te maken heeft met verschijnselen als kinderpraat voor het naar bed gaan
en ouwehoeren, later. Er lijkt me inderdaad geen enkel bezwaar tegen dat ook
wetenschappen als de psychologie en de psychiatrie diensten verlenen aan de
literatuurbeschouwing, zoals ze dat al gedaan hebben bij de begripsvorming in de
taalkunde. In Vestdijks merkwaardige essay Het lyrisch beginsel van de roman komen
de drie hier genoemde funkties - uiteraard zonder dat ze zo genoemd worden uitvoerig ter sprake, en de drie andere zijn in zijn werk zonder veel moeite aan te
wijzen. De situatie dat een boek gelezen wordt en dat je dus kunt terugbladeren, de
situatie dat literatuur voor ons ook het aspekt vertoont van een spel van de schrijver
met de lezer wiens aandacht moet worden vastgehouden en verdeeld, maakt bv. wat
metalingual en poetic function betreft veel mogelijk, en in een roman als Het
Glinsterend Pantser met zijn driedubbele vertelbodems wordt daarvan uitvoerig
gebruik gemaakt. En
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ook op kleinere schaal. Men vergelijke maar eens hoe in het hoofdstuk De
scheidsrechter na de barokke en omcirkelende beschrijving van Bert Duprez, de
figuur van Victor Slingeland geïntroduceerd wordt tot een met de beklemmende
slotzin Anders hadden wij ook niet kunnen zien, dat zijn voorhoofd laag was, zo laag
als dat van een beest. In de eerste plaats is dat een kwestie van stijl in de traditionele
zin, en men moet die mogelijkheden van stijl, en wisseling van stijl, niet onderschatten
uit angst te worden aangezien voor iemand die een lans wil breken voor het dichterlijk
proza. Een analyse van het taalgebruik binnen zulke kleinere eenheden van een roman
kan verder nuttig zijn voor het onderzoek naar de manier waarop romanfiguren
worden gekarakteriseerd (zowel Duprez als Slingeland zijn met dit hoofdstuk
onontkoombaar getekend door de wijze alleen al waarop ze in het gezichtsveld zijn
gebracht); naar de manier waarop een konflikt wordt ontwikkeld, en in het algemeen
naar wat zich tenslotte aandient als de werkelijkheid van het boek.
Dat de taalkunde de literatuurbeschouwing nog veel te bieden heeft, is buiten kijf;
hoeveel en wat zal de literatuurbeschouwing zelf moeten uitmaken. Gezien de
resultaten die er al bereikt zijn en de vragen die nog openstaan lijkt me dat men niet
bang hoeft te zijn dat de benadering van literatuur als taalgebruik tekort zou schieten
tegenover de literatuur als levenskommentaar. Dat de literaire kritiek als kommentaar
op dat kommentaar, van die benadering schade zou kunnen lijden, zie ik niet in, om
van de schade die de literatuur zelf zou kunnen oplopen maar helemaal te zwijgen.
De gekompliceerde, niet zelden zeer subtiele en voor iedereen zo belangrijke vorm
van kommunikatie die men ‘dagelijks taalgebruik’ noemt, heeft ook nog geen enkele
schade geleden door de invoering van de begrippen ‘morfeem’ of ‘komplementaire
distributie’ in de taalwetenschap.
- Roland Barthes e.a., Recherches sémiologiques. Communications 4(1964).
- Roland Barthes, Critique et vérité. Paris 1966.
- Manfred Bierwisch, Review van Harris, Discourse Analysis. Linguistics
13(1965)61-73.
- Manfred Bierwisch, Poetik und Linguistik. In: Mathematik und Dichtung;
Versuche zur Frage einer exakten Literaturwissenschaft. München 1965, p. 49-65.
- Paul L. Garvin (ed.), A Prague School Reader in Esthetics, Literary Structure,
and Style. Washington 19643.
- Samuel R. Levin, Linguistic Structures in Poetry. The Hague 1962.
- Thomas A. Sebeok (ed.), Style in Language. Cambridge Mass., New York,
London 1960.
- René Wellek and Austin Warren, Theory of Literature. Harvest paperback, New
York 1956.
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P.C. Hooft, Gedichten, Editie Leendertz-Stoett deel I, Amsterdam 1899,
p 95.
Sonnet
Mijn lief, mijn lief, mijn lief; soo sprack mijn lief mij toe,1
Dewijl mijn lippen op haer lieve lipjes weiden.2
De woordtjes alle drie wel claer en wel bescheiden3
Vloeiden mijn ooren in, en roerden ('ck weet niet hoe)
5
Al mijn gedachten om staech maelend nemmer moe;
Die 't oor mistrouwden en de woordtjes wederleiden.
Dies jck mijn vrouwe bad mij claerder te verbreiden7
Haer onverwachte reên; en sij verhaelde' het doe.8
O rijckdom van mijn hart dat over liep van vreuchden!
10 Bedoven viel mijn siel in haer vol hart van deuchden.10
Maer doe de morgenstar nam voor den dach haer wijck,
Is, met de claere son, de waerheit droef verresen.12
Hemelsche Goôn, hoe comt de Schijn soo naer aen 't Wesen,13
Het leven droom, en droom het leven soo gelijck?
Mithra Granida.
23 Januario
Saturdach 1610.

1
2
3
7
8
10
12
13

Mijn lief. Volgens hs A.
dewijl, terwijl.
bescheiden, duidelijk.
claerder te verbreiden, duidelijker te verklaren.
verhaelde, herhaalde.
bedoven, gedompeld; vol hart van, hart vol van.
de waerheit droef, de droeve waarheid.
naer na, nabij.
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Hooftse wendingen
J.J. Oversteegen
Het gedicht dat begint met Mijn lief, mijn lief, mijn lief, is één van Hoofts bekendste
sonnetten, en zal door de meeste lezers beschouwd worden als een van zijn
eenvoudigste. Het beetje filologische commentaar dat Leendertz en Stoett in hun
tweedelige uitgave van Hoofts Gedichten aan dit sonnet toegevoegd hebben, lijkt
ook voor de moderne lezer ruimschoots voldoende om het toegankelijk te maken.
Op het losse blaadje dat bij dit Merlyn-nummer is gevoegd, is de tekst afgedrukt met
commentaar en al, precies zoals die bij Leendertz-Stoett te vinden is. Het ziet er, bij
luchtige lectuur (en wie zou zo'n gedicht anders willen lezen dan luchtig, met een
minimum aan cultuurhistorische aankleve?), het ziet er naar uit dat die gegevens
voldoende zijn, om de lezers een tekst te leveren, die op iedereen zowat dezelfde
indruk maakt. Individuele speling in de interpretatie lijkt, op het eerste oog, niet zo
waarschijnlijk.
Dit sonnet was een van de gedichten, die, traditiegetrouw, voorgedragen werden
tijdens de feestelijke prijsuitreiking van de grote Staatsprijs aan Leo Vroman, op het
Muiderslot. Na afloop heb ik van vrijwel alle aanwezigen die ik daarover sprak, de
indruk gekregen dat zij de voordracht zeer apprecieerden, en daaruit maak ik weer
op, dat de meeste poëzielezers niet alleen een minder grote hekel aan voordrachtskunst
hebben dan ik, maar ook: dat zij hun eigen interpretatie van het gedicht (en van de
andere, maar daar heb ik het nu niet over) terugvonden in die van Elisabeth Andersen.
Het laatste verbaast mij meer dan het eerste. In mijn ogen werd vrijwel iedere regel
anders gelezen dan de tekst eiste; alles wat tweeduidig was, werd bijvoorbeeld
versimpeld tot één betekenis. Het zou kinderachtig zijn, zich hiervan af te maken
met de dooddoener dat de nederlander zijn klassieken niet kent. Ik neem aan dat er
onder het gehoor velen waren die dit sonnet tientallen malen onder ogen hebben
gehad, en toch niet door de voordracht geschokt werden. De conclusie moet zijn, òf:
ik lees het
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gedicht volkomen verkeerd, òf: dit sonnet van Hooft is niet zo eenvoudig als het
lijkt. Om aan te tonen dat het laatste het geval is, en om nog een paar redenen die
nog wel blijken zullen, heb ik Mijn lief voor een analyse gekozen.

I
Zoals vaak bij de gedichten van Hooft, is bekend voor wie dit sonnet geschreven
werd, althans voor wie hij het wilde bestemmen toen hij het in het rijmkladboek
inschreef. Onder het gedicht staat immers te lezen ‘Mithra Granida’, en wij zullen
Leendertz en Stoett zonder aarzeling volgen in hun these dat dit de codenaam is voor
Christina van Erp. De datering is 23 januari 1610; het huwelijk van Hooft met
Christina vond precies vier maanden later, op 23 mei, plaats. De jaren 1609-1610
waren ook op ander gebied belangrijk in Hoofts leven; hij kreeg toen namelijk zijn
aanstelling als drost van Muiden. Vrouw en carrière tegelijk, dat hoort zo bij een
bedaard man als Hooft.
Wie de literatuur beschouwen wil als een geheel van documents humains, heeft
niet veel meer nodig dan dit paisibele beeld. Hij is, min of meer toevallig, mee-lezer
(voyeur zal ik het maar niet noemen) van een billet doux dat ene Pieter Hooft aan
ene Christina van Erp stuurde. Dat Hooft er een knap versje van maakte is een
aanvullend gegeven, dat iets over de poëtische aard meedeelt van deze jonge man,
begonnen als koopman maar afgezwaaid naar de magistratuur, die bij een gothische
kathedraal niet anders weet op te merken dan: dat zal veel gekost hebben. Als
meelezers kunnen wij dan verder meer of minder plezier hebben in de voortreffelijke
truc van dit liefdesgedicht: een vrouw meedelen dat zij in andermans droom al heel
wat verder gegaan is dan zij zich in het daglicht durft te veroorloven. En na om dit
psychologische slimmigheidje even gelachen te hebben, kunnen wij de bladzij
omslaan, en het volgende ‘document humain’ tot ons nemen.
Ik doe hier een beetje ironisch over een bepaald soort van litteratuurbeschouwing.
Dat komt omdat het nog steeds de heersende litteratuurbeschouwing is (ook buiten
de kring van litteratuurhistorici: bij hen die denken aan een heel andere kant te staan),
en vooral omdat ik er steeds minder van ga begrijpen. Niet dat ik geen plezier heb
in dat foefje waarme Christina van Erp over de lijn getrokken zou zijn, maar ik zie
niet hoe iemand een gedicht kan beschouwen als tot een ander gericht dan hemzelf!
Wie een stuk litteratuur leest als document, reduceert het tot een fragment van zijn
mogelijkheden. Niet voor Christina van Erp schreef
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Hooft zijn sonnet, maar voor alle andere lezers. Het is alleen maar in schijn een billet
doux, wanneer men al een gedicht dat zich niet rechtstreeks tot de geliefde richt,
maar eerder óver haar handelt, zo mag noemen. Het is trouwens alles behalve zeker
dat ‘Mithra Granida’ dit vers ooit gelezen heeft, in ieder geval is zoiets niet nodig,
bij een modern dichter niet en bij Hooft evenmin. De omsingelingstruc kàn een aspect
van het gedicht zijn, en voor de lezer die dit sonnet leest als voor Christina van Erp
geschreven, is het dat ook wel zolang hij niet bewijzen kan dat de dame de tekst nooit
gezien heeft; maar méér dan een aspect wordt het daardoor nog niet. De lezer heeft
op een veel directer manier met een gedicht te maken dan als toevallige toeschouwer:
het is voor hem geschreven, hij is het die door Hooft1 wordt toegesproken. Het is dan
ook die lezer die er wat mee zal moeten doen, en dan meer dan alleen maar een
historisch of filologisch commentaar leveren. Hij zal er een gedicht van moeten
maken, dus: boven het documentaire uittrekken. En daarvoor moet hij tenslotte
kunnen vaststellen wat het bijzondere is van dit gedicht, het individuele ervan.
Aangezien een tekst uit het verleden, en zeker een sonnet uit het begin van de 17de
eeuw, ingebed ligt in een historische situatie, moeten wij dáármee beginnen, voordat
wij aan het gedicht zelf toekomen.

II
Mijn lief is traditioneel genoeg. Het is een sonnet, met als hoofdmotief een
gefrustreerde liefdesdroom, volkomen volgens de ‘petrarkistische’ traditie. Frank J.
Warnke schrijft in zijn European Metaphysical Poetry (New Haven en Londen, 1961,
p 28) dan ook: ‘P.C. Hooft, whose Italianate lyrics had introduced the Renaissance
into Dutch poetry (....) admired (Donne), but his own style remained of the
Renaissance, closer to Tasso than to Marino.’ Dit is in overeenstemming met het
beeld dat Catherina Ypes geeft in haar boek over het Petrarkisme in Nederland. En
Mario Praz schrijft, in Donne's Relation to the Poetry of His Time (The Flaming
Heart, Anchor Books, New York 1958, p 186; het essay werd eerder gepubliceerd
in 1931):
‘There are few themes more harped on by sixteenth-century poets than the
time-honoured one of the love-dream. Its formula, as it was broadcast

1

Hooft? Mag ik dat zo maar zeggen? Waarom niet. De woorden ‘mij’ en ‘ik’ verwijzen zolang
niet anders blijkt naar Hooft. Zoals ieder woord naar zijn gewone betekenis verwijst. Maar
de Hooft binnen het gedicht is maar gedeeltelijk Hooft, zoals bijna ieder woord binnen het
gedicht maar gedeeltelijk het woord uit de dictionnaire is, omdat het een surplus zal hebben
dat alleen in deze bepaalde context aanwezig is.
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throughout Europe by the Italian sonneteers, amounted to this: the poet dreams that
his cruel beloved has relented and comes to solace him, but just when he is about to
enjoy this godsend, sleep forsakes him. This being the bare outline, one was left an
extensive choice of trimmings. You could start with a brief and elegant description
of night, or with a complaint addressed to Sleep, or with a cry of joy: ‘Is this the fair
hair...?’ combined with the usual Petrarchan description of the lady; if you were at
pains how to fill up the quatrains, mythology came to your rescue, with Morpheus,
Endymion and Diana, Ixion, and similar pleasant purple patches; or you could quibble
on the disappearance of the sun, and the rise of that other sun, the beloved, in the
dead of night...’
Samenvattend: het centrale motief van Hoofts gedicht: de dichter die droomt dat
hij zijn geliefde (eindelijk) bezit, met daarna het ontnuchterende ontwaken, is zó
traditioneel, dat men de neiging krijgt om te zeggen: alleen de meer of minder fraaie
rangschikking der woorden gaat beslissen over de poëtische waarde. Tot overmaat
van ramp is de vormgeving nog meer aan overlevering gebonden dan het centrale
motief. Is er één knellender korset denkbaar dan het sonnet? Voortdurend weer lopen
jonge dichters dan ook storm tegen de terreur die die ene versvorm in Europa uitoefent
sinds het moment dat Petrarca het siciliaanse sonnet zijn blijvende, en door iedereen
gevolgde, gestalte gaf. Natuurlijk schrijft Hooft niet meer helemaal dezelfde sonnetten
als Petrarca. Laura stierf in 1348, als één van de ruim 42.000.000 slachtoffers van
de grote pestepidemie, en Hooft schrijft dit gedicht in 1610, een afstand als tussen
1966 en 1704. Vanzelfsprekend is er in die tussentijd wel iets veranderd, maar zelfs
die veranderingen gaan zo te zien langs vaste banen.
Zie bijvoorbeeld rijmschema en metrum. Die zijn bij Hooft (en andere nederlandse
17de eeuwers) wel niet helemaal gelijk aan die van Petrarca of zelfs de 16de eeuwse
latinisten als Strozzi en Sannazaro (meestal abba abba cde cde), maar revolutionaire
veranderingen vallen er op het eerste oog niet te constateren. Het rijmschema van
Mijn lief (abba abba cc deed) treffen wij al aan bij Van der Noot en Van Mander,
terwijl het ook het meest voorkomende patroon is bij Hoofts nederlandse tijdgenoten,
Vondel, Huygens, Breero. Wij mogen wel aannemen dat deze innovatie begonnen
is in Frankrijk, halverwege de Pléiade-beweging. In ieder geval is het bij Hooft al
een overgenomen schema, dat hij nog versterkt door de wijze waarop hij de regels
laat inspringen (als Leendertz en Stoett dat tenminste niet op hun geweten hebben).
Dan het metrum. Petrarca en de latijnse sonnettenschrijvers gebruiken
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regels van vijf jamben, en de Pléiade-dichters volgen hen daarin na, evenals bij ons
Van Mander en Van der Noot. Hooft echter schrijft alexandrijnen, met meestal wel
de caesuur op de vereiste plaats. Maar de jamben worden - zo zegt men het meestal
- vrij gehanteerd, en soms zijn dan ook de zes voeten moeilijk terug te vinden. Ik
vraag mij af of dit juist uitgedrukt is: schrijft Hooft wel jamben?
In de romaanse talen, en a fortiori in het latijn, is de jambische regel aangepast bij
het natuurlijke taalgebruik. Voor de germaanse talen mag men dat betwijfelen. Het
is niet toevallig dat het heffingsvers daar de oorspronkelijke rhytmering vormde, en
niet het metrische vers. Bij het overnemen van vormen als het sonnet echter komt
een probleem op: een sonnet zonder het voorgeschreven metrum is onbestaanbaar,
maar hoe kan men aan de andere kant het gedicht van te grote gekunsteldheid vrij
houden? De moeilijkheid wordt, als in de zestiende eeuw de sonnettencultuur in de
landstaal op gaat komen, nog versterkt door de druk die vanuit het latijn uitgeoefend
wordt. Voordat de ‘nieuwe mannen’ van Hoofts generatie aan het woord komen (de
politiek-sociale revolutie wordt op een kleine afstand gevolgd door een culturele) is
nog steeds het schrijven van poëzie in de landstaal een tweederangs bedrijf. De ware
poëzie wordt in het latijn gesteld: de poëtica's van die periode, en ook die van de
17de eeuw nog voor een belangrijk deel, gaan over vraagstukken die bij het schrijven
in het latijn rijzen. Het componeren van een sonnet in het nederlands is dus een hoogst
problematische zaak. Enerzijds zijn er de traditionele metrumeisen, die op het latijnse
taaleigen gebaseerd zijn (en in de romaanse talen nog maar weinig problemen gaven;
in het frans overigens al meer dan in het italiaans); anderzijds is daar de eigen taal
die zijn voorwaarden aan de dichter stelt. In die landstaal bestond al wel een poëtische
overlevering, maar die betrof in de eerste plaats het lied. Hoe kan een nederlandse
renaissancist uit deze tegenstrijdigheid tussen materiaal en norm een uitweg vinden?
Van Mander (ik noem alleen hem, en niet Van der Noot, omdat Hooft de laatste
waarschijnlijk nooit gelezen heeft) koos de weg die voor een tweederangs dichter
voor de hand lag: aanpassing van de taal aan de norm. Hij gaat dan regels schrijven
als de volgende:
Den Mantuaen hoe hy in soet latijn
Van Amaryl heeft Echo leeren singhen

Zonder kennis van de latijnse zinsbouw is deze zin nauwelijks te begrijpen. Hij is
gewrongen, niet op een wijze die spanning geeft, maar zó dat de lezer het
Procrustus-bed van de metriek onder de regels ziet. In feite schrijft
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Van Mander in zo'n regel latijnse verzen met nederlandse woorden, een onmogelijke
poging.
Hooft, ik geloof als eerste, doet het anders. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij niet
meer rechtstreeks door de klassieken beïnvloed zou zijn. Ook hij zal, net als Ronsard,
wel in staat zijn geweest, Homerus in drie dagen te lezen. Vaak dringt het bij
verrassing tot ons door dat een puur Hooftiaanse regel de letterlijke vertaling van
een latijns vers blijkt te zijn. Ik kan mij nauwelijks een geraffineerder en spontaner
klankspel voorstellen als in zo'n regel:
'T Musje, lusje van mijn meisje.

En toch is dat de getrouwe weergave van een van de meest befaamde regels van
Catullus:
Passer deliciae meae puellae.

Zelfs mag men niet zeggen dat dit citaat uit Catullus alleen maar een vertoon van
belezenheid is. De rol van dat mussengedicht in de relatie van Catullus tot Clodia,
‘Lesbia’, stond voor Hooft en zijn tijdgenoten vast, en waarschijnlijk mag men in de
verwijzing naar dat gedicht een, negentiende eeuws gezegd, ‘ondeugendheid’ van
Hooft vermoeden ten opzichte van ‘Oreade’ (zijn stiefdochter Susanna Bartolotti).
Des te knapper is het dat de regel in het nederlands zo spontaan verloopt: het kardinale
punt blijft het gebruik dat Hooft van zijn eigen taal maakt. En dat geldt voor het
metrum niet minder dan voor de klankeffecten.
Hooft start bij de accentueringsmogelijkheden van het nederlands en handhaaft in
principe de woordvolgorde - die in een taal met weinig buigingsvormen van beslissend
belang is -, en vandaaruit probeert hij zoveel mogelijk de metrische eisen van het
sonnet aan te houden. Dat is bijvoorbeeld al onmiddellijk duidelijk bij een regel als
(iedereen kent hem):
Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen

Deze regel heeft niets gewrongens en maakt toch een jambische indruk. Ik zeg
opzettelijk niet: is jambisch, want eerlijk gezegd zie ik die jambische metriek alléén
maar bewerkstelligd door de plaatsing van de stomme e! Er is geen enkele andere
klank in het nederlands die zich op zo ‘romaanse’ wijze verhoudt tot de andere
klanken. Eerder dan jambisch zou ik deze regel van Hooft dan ook willen noemen:
een heffingsvers dat door plaasing van de stomme e een alexandrijn simuleert.
Daarmee wordt dan aangegeven hoezeer Hooft aan de taalmogelijkheden de voorrang
gaf boven de traditionele vers-eisen, zonder deze echter te negéren. Ik zeg niet dat
hij dat altijd deed. Soms is een regel wat houterig omdat een jambe het been te stijf
houdt; soms juist kan men met de beste wil van de wereld geen jam-
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ben meer lezen zonder in een belachelijke dreun te vervallen. Maar over het algemeen,
zeker in deze vroege periode, verzoent Hooft de (nederlandse) taal-eisen met de
(latijns-romaanse) vers-eisen door zijn gedicht op gesimuleerde voeten te laten lopen,
of, anders gezegd: door een sluwe plaatsing van de stomme e's en van bepaalde
woorden met een vaststaand woordaccent. Dat laatste moet dan met veel beraad
gebeuren, omdat de betekenisfunctie van het accent zo sterk is, hetgeen weer
meebrengt dat de interpretatie afhankelijk wordt van de wijze van beklemtonen.
Deze observaties toepassend op het sonnet Mijn lief zou ik zeggen: de eerste regel
is nauwelijks jambisch te noemen. Hoogstens kan men volhouden dat de eerste drie
woordparen een jambische indruk maken omdat ‘lief’ in het betekenisverloop een
belangrijker woord is dan ‘mijn’. In hoeverre daardoor ook de toon omhoog gaat, is
moeilijk te zeggen, en bovendien werpt dit de vraag op in hoeverre het verschil in
toonhoogte wel een accentsaangelegenheid genoemd mag worden, in het nederlands.
Is ‘soo’ bijvoorbeeld niet hoger van toon dan ‘sprack’, als men zonder dreun leest?
Ik loop om dit wak liever voorzichtig heen, en ga verder: de tweede regel maakt veel
meer een ‘jambische’ indruk dan de eerste, en dat berust, aantoonbaar dunkt mij, op
de plaatsing van de stomme e's.
Ik haal deze dingen overhoop, vluchtig want een grondig onderzoek levert een
boek apart op, omdat ik daarmee verzet wil aantekenen tegen het beeld van Hooft
als dichter die het keurslijf accepteert maar zich enkele kleine vrijheden veroorlooft.
In feite gaat hij een geheel nieuwe weg, met een hoofse neiging naar de normen van
de traditie, en op die weg wordt hij gevolgd door zijn landgenoten, en daarna door
duitsers als Opitz (die diepgaand beïnvloed werd door de bundel De bloemhof van
de Nederlantsche Jeught, waar Hooft aan meewerkte) en Gryphius, die op hun beurt
weer de nieuwe scandinavische poëzie in de landstalen op gang gebracht hebben. Er
begint dus bij Hooft een emancipatie van de noord-europese litteratuur, een aansluiting
bij het verleden (d.w.z. bij de poëzie die de spontane beweging van de eigen taal
volgt), zonder dat het raffinement van de nieuw gegroeide renaissancevormen
opgegeven wordt. Bij hem, en bij zijn iets jongere landgenoten, wordt de poëzie in
de landstaal een poëzie op europees niveau. Van dat moment af gaat het gedicht in
het latijn een bescheidener positie krijgen. Zo'n verschuiving zien wij nu
gemakkelijker dan de tijdgenoot, maar dat bewijst juist dat het om een omwenteling
met grote consequenties ging. Pas daarna kan de noord-europese lyriek zich gaan
ontwikkelen in een richting die niet òf volkskunst òf kunstemakerij is.
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Ik stel dit alles met nadruk, en een beetje overtrokken, omdat het altijd weer treft
hoe weinig wij bereid zijn, om genialiteit bij een landgenoot aan te nemen, als het
niet gaat om onbegrijpelijke dingen als intuïtionistische wiskunde of microbenleer.
Misschien dat, bij gedetailleerd onderzoek, Hoofts persoonlijke bijdrage aan de
geboorte van de moderne noord-europese poëzie iets minder groot zal blijken te zijn,
maar het lijkt mij niet waarschijnlijk dat zo'n onderzoek hem opnieuw terug zou
brengen tot de rol van ‘importeur van italiaanse en franse renaissance’, tot een
schrijver die ‘onder invloed’ prachtige poëzie schreef, en meer niet. Invloed is er
altijd, omdat er continuïteit is. Hoofts prestatie is echter niet de verwerking dáárvan,
maar de revolutionaire sprong van een echoënde dichtkunst naar een lyriek met een
heel arsenaal van eigen mogelijkheden (de mogeheden namelijk die de landstaal te
bieden had), een dichtkunst die zich echter toch niet isoleerde tot een lokaal bedrijf.
In de europese litteratuurgeschiedenis staat zijn werk in een sleutelpositie.
Ik hoor de vele lezers al die zeggen: alles goed en wel, maar wat kan ons, die geen
literatuurhistorici of comparatisten zijn, zoiets schelen? We zouden iets horen over
de betekenis en de verdiensten van dat ene sonnet. Dat is zo. Alleen, wie zegt: dit is
een, min of meer traditioneel, sonnet (en dàt moet toch wel iedere beschouwer van
Mijn lief constateren), die haalt eigenlijk die hele problematiek van de verhouding
traditie-persoonlijkheid binnen. Als ik naar een boek had kunnen verwijzen waarin
Hoofts positie als vernieuwer, niet alleen van de nederlandse maar van de hele
noordeuropese1 poëzie behandeld wordt, zou ik aan een enkel citaat waarschijnlijk
genoeg gehad hebben. Zoals de zaken nu staan kan ik echter niet over de individuele
waarde van Hoofts poëzie schrijven, en zelfs niet over het belang van één gedicht,
zonder schetsmatig iets over zijn verhouding tot de traditie te zeggen. Dat geldt voor
de metriek, maar niet alleen daarvoor. Ook op andere punten zien wij Hooft de
traditionele eisen voorzichtig-vernieuwend hanteren. Bijvoorbeeld wat betreft de
voorschriften over de ‘omslag.’

III
Iedere lezer die een middelbare school heeft bezocht, weet dat een sonnet van vóór
de 19de eeuw (en niet zelden ook daarna) in tweeën uiteenvalt, wat de inhoud betreft.
In het eerste deel kan bijvoorbeeld een beeldspraak

1

De Engelse poëzie van het elizabethaanse tijdperk laat ik weg, omdat daar van een eigen
ontwikkeling sprake is (alleen al de sonnetvorm is daar anders dan waar dan ook), gedeeltelijk
parallel gaande met die bij ons, maar zonder direct verband.
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gebruikt en uitgewerkt worden die in het tweede met de realiteit in verband gebracht
wordt. De omslag tussen deze twee gedeelten ligt tussen octaaf en sextet, of, vaker,
vóór de laatste terzine. Dit is zo sterk traditioneel bepaald, dat de Pléiade-dichters
bijvoorbeeld hier altijd aan vasthouden. Dat is eigenlijk nogal zonderling. In het
rijmschema gaan velen van hen na enige tijd over op abba abba cc deed.1 Dan is er
dus wel een aansluiting van het rijmschema bij de inhoudsomslag als die voor het
sextet ligt, maar als de breuk bij de laatste terzine valt, sluiten rijmschema en
inhoudsverdeling niet meer op elkaar aan. Bij het italiaanse sonnet was die ansluiting
nog wel aanwezig omdat het rijmschema òf voor het sextet òf voor de laatste terzine
een overgang vertoonde.
Er ontwikkelt zich dus halverwege de Pléiade-beweging een nieuwe traditie in het
rijmschema, die de volledige aansluiting bij de inhoudsordening teniet doet. Die
discrepantie treedt bijvoorbeeld op in vrijwel alle sonnetten uit Ronsards Amours.
Deze twee naast elkaar voortlevende tradities zijn in Nederland door zo goed als
alle sonnettendichters gevolgd; de discrepantie wordt daarbij dus gehandhaafd.
Behalve door Hooft. In Mijn lief (en in een paar andere sonnetten) doet hij iets dat
voor vele tijdgenoten een bedenkelijke nieuwlichterij of zelfs slordigheid geleken
zal hebben: hij verplaatst de omslag naar de vierde regel voor het slot, en daardoor
is volledige parallellie met het rijmschema opnieuw bereikt. Een zinloos geworden
maar taaie traditie wordt overboord gezet. Deze observatie heeft niet alleen meer
betrekking op Hoofts dichterschap in het algemeen, op de persoonlijke wijze waarop
hij met de traditie omging, en deze desnoods geweld aandeed. Het heeft consequenties
voor ons inzicht in dit ene gedicht. Later kom ik erop terug.
Nog een punt waar Hooft met de traditie te maken krijgt (het is al eerder ter sprake
gekomen): de situatie waaromheen het hele gedicht opgebouwd is, namelijk de
liefdesdroom. In het citaat van Mario Praz (zie p 261) wordt dit motief typerend voor
de zestiende eeuw genoemd. Maar Praz zal de eerste zijn die toegeeft dat het veel
langer blijft doorleven. Tot voor kort stelde men het zo: de petrarkistische traditie,
langzamerhand verschuivend, gaat zonder scherpe scheidslijn over in de barok.
Warnke: een van de voornaamste trekken van de barok, die loopt van de ‘late 1500's
to the late 1600's’ is: a concern (thematic, but consistently mirrored in iechnique)
with the relations of appearance and reality (a.w. p 1). Hiervan uitgaande

1

Er verandert principieel niets als men dit schema liever zou weergeven op deze wijze: abba
abba ccd eed, wal trouwens soms onmogelijk is.
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kan men zeggen: bij de vroege Petrarkisten1 is het motief nog weinig gecompliceerd.
Er wordt een gebeurtenis beschreven, meer niet. Pas later raakt dit motief verbonden
met dat van een veel die per liggende onzekerheid over de aard van de menselijke
werkelijkheid. In de laatste zin van Hoofts sonnet lezen wij eigenlijk twee noties:
hoe komt het dat de droom zozeer op het leven lijkt, een vraag die men ‘petrarkistisch’
mag noemen en die door het hele gedicht voorbereid wordt. Maar de eerste helft van
die laatste regel stelt nog een heel andere vraag, die eigenlijk los van het gedicht
staat: hoe komt het dat het leven zo op de droom lijkt? Die vraag mogen wij ‘barok’
noemen, op gezag van Warnke en - wat meer zegt - volgens Leo Spitzer, die de frase
‘droom is het leven’ typerend achtte voor de barok. En inderdaad, in ons land kennen
wij deze wending uit het werk van Luyken en Poot.
Het gedicht van Hooft is dus ‘petrarkistisch’, renaissancistisch, maar uit de laatste
regel blijkt wel dat er iets anders op komst is, de ‘Barok’. (Deze termen gebruik ik
natuurlijk, zoals iedere cultuurhistoricus, niet als altijd geldende schablones, maar
als verzamelnaam voor variabele verschijnselen2.) In de slotregel van Mijn lief zien
wij als het ware Hooft op weg van de Renaissance naar de Barok; het spreekt dan
ook van zelf dat Warnke, die Hooft tussen zijn europese tijdgenoten moet plaatsen,
hem een renaissancist noemt, zij het niet zonder aarzeling. Voor wat betreft ons
sonnet is die karakteristiek, althans bij oppervlakkige beschouwing, niet onjuist. De
opmerking ‘het leven (lijkt op) de droom’ is niet in het gedicht geïntegreerd, hangt
er los bij.
Tussen Renaissance en Barok instaan, wij hebben daar de laatste tien jaar een term
voor: Manierisme. Op grond van die laatste regel zou men kunnen zeggen dat Mijn
lief manieristische trekken vertoont. Juist omdat de verdeling Renaissance-Barok het
feitencomplex niet meer op bevredigende wijze kon ordenen, hebben vooral de
kunsthistorici - maar de anderen zijn niet achtergebleven - deze cultuurfase in moeten
voegen, die op het ogenblik steeds duidelijker contouren krijgt. Vele litteratuurhistorici
zullen al verveeld ja knikken als zij Hooft een manierist horen noemen.
Terug naar de vraag in hoeverre de inhoud van ons sonnet traditioneel bepaald is.
De droomsituatie is niet het enige motief dat conventioneel genoemd mag worden.
In de laatste vier regels, na de omslag dus, vinden

1
2

Bij Petrarca zelf komt de liefdesdroom niet voor; bij zijn eerste navolgers echter al wel.
Hoe voorzichtig wij moeten zijn met dit soort veralgemeningen, blijkt wel uit het feit (dat
ik zonder commentaar vermeld), dat het sonnet waarmee Petrarca's eigen Canzoniere opent,
als laatste regel heeft: che quanto piace al mondo è breve sogno...
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wij er nog een, maar dan verstopt als op een zoekplaatje: de geliefde als zon. Bij
Hooft is dit gebruikelijke motief ook frequent te vinden. Een goed voorbeeld is het
al genoemde Wanneer de vorst des lichts, waarvan de laatste regel luidt: ‘(Gij, d.i.
de geliefde, voert in uw heilig aanschijn) Voor mij den dach, mijn Son, de nacht voor
d'andre vrouwen.’ Het kost geen moeite, van deze metafoor een reeks voorbeelden
te geven uit het werk van Hooft.
Voor ons fungeert zoiets als beeldspraak, en, gezien het veelvuldig gebruik ervan,
misschien zelfs wel als een afgesleten beeldspraak. Ten onrechte. Voor de zestiende
en zeventiende eeuwer is het eerder een feitelijke constatering, waar originaliteit nog
niet bij te pas komt; die treedt eerst op bij de persoonlijke nuancering van deze
feitelijke vaststellingen. Dat zo'n ‘beeld’ meer is dan een conventionele metafoor,
hangt samen met de opvattingen omtrent de kosmos en de positie van de mens daarin.
Over die opvattingen zijn fundamentele dingen te lezen in het boekje van E.M.W.
Tillyard, The Elizabethan World Picture (Peregrine Books, Harmondsworth 1963;
oorspr. uitgave 1943). De elizabethanen, Hoofts tijdgenoten dus, zien het heelal als
een systeem van analogieën, van correspondenties. De persoonlijke positie van de
mens laat zich uitdrukken in termen van de kosmos, want er is een feitelijk
parallellisme tussen de twee. Het universum is geordend als een ‘vast chain of being’
(zoals Pope het nog noemde), en alles heeft daarin zijn plaats. Verstoringen van die
‘keten’ zijn verstoringen in het universum. Vandaar de rol die aan planeten toegekend
werd, vandaar ook het voor ons niet meer invoelbare factische karakter van alchemie
en astrologie, die gebaseerd zijn op dit parallellisme van de verschijnselen. Een
zonsverduistering is het teken van een bloedige oorlog, of van de ondergang van een
(nog sacraal in de hiërarchie passende) vorst, etc. Omgekeerd weerspiegelt zich in
het persoonlijke leven van ieder mens de kosmische situatie. De metafoor van de
geliefde als zon, heeft dus een veel feitelijker inhoud dan wij kunnen aanvoelen. Is
die geliefde afwezig, of weigert zij op de avances van haar bewonderaar in te gaan,
of sterft zij, dan verduistert de zon: de orde is verstoord. De hele orde. Als Hooft nu
in een erotisch gedicht ‘de claere son’ laat optreden, dan roept hij daarmee voor de
tijdgenoten onontkoombaar het beeld van de geliefde op. En voor ons ook, als wij
geroutineerde Hooftelingen zijn. Dat is dan ook wat in Mijn lief gebeurt, maar ‘er
klopt iets niet’: de zon verjaagt juist het beeld van de geliefde. The time is out of
joint.
En hier verlaten wij de algemene eigenschappen van de poëzie van Hoofts
cultuurperiode, om te komen bij de unieke eigenschappen van dit ene
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gedicht. Het ziet er naar uit, dat het filologische commentaar van Leendertz en Stoett
minder te bieden heeft dan wat wij nodig hebben om dit sonnet werkelijk als
onvervangbaar en onherhaalbaar verschijnsel te zien functioneren. De historische
situatie rond Mijn lief is nu in grote trekken getekend, of, minder aardig gezegd: het
puinruimen heeft plaats gevonden. Wij kunnen aan het gedicht zelf beginnen. Is dit
sonnet niet meer dan een bundel geraffineerd gehanteerde traditionele eigenschappen,
of is er een individueel surplus? De poëzielezer heeft die vraag natuurlijk allang
beantwoord met zijn bewondering voor het gedicht, maar voelen is iets anders dan
zien. Het eigenlijke werk van de analyticus gaat nu pas beginnen. Nu wij op dit punt
beland zijn lijkt de juiste taktiek: nauwkeurig lezen, of wat men algemeen is gaan
noemen: ‘close reading’. Meer dan een stadium is het niet, maar dat maakt het niet
minder onmisbaar.1

IV
Bij exact lezen vallen de volgende dingen op (althans voor mij; anderen zullen nog
wel meer willen aanwijzen, dat blijft persoonlijk):
a) De herhaling van ‘mijn lief’ in de eerste regel. Aanvankelijk wekt die emfatische
herhaling weerstand op, vooral de vierde maal; later blijft het in ieder geval intrigeren.
b) Regel 3: ‘de woordjes alle drie’. Even tellen: het zijn er zes! Een andere versie
van het gedicht (gepubliceerd in Emblemata, 1611, en te vinden in Leendertz-Stoett
I, p 346) heeft: ‘alle zes’. Dit mag dus een verbetering heten van de hand van Hooft
zelf, tenminste in rekenkundig opzicht. Poëtisch blijf ik persoonlijk de voorkeur
geven aan het verkeerde ‘drie’, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik in die versie
het gedicht altijd gelezen had, totdat ik met de analyse begon. Van belang voor het
geheel vind ik het niet.
c) Regel 10: ‘Bedoven viel mijn siel in haer vol hart van deuchden’. Latere versie:
‘Bedoven viel myn' ziel, in d'haere vol van deughden’. Is er een verschil tussen ‘ziel’
en ‘hart’? Welk? Ik begin er niet aan, omdat ik het gevoel heb dat er voor ons niets
relevants te voorschijn zal komen, maar signaleren wilde ik het geval toch wel. Als
ik er houtsnijdende dingen over zou willen zeggen, zou ik niet voor de verdwijning
van Merlyn klaar zijn:

1

Bij een vorige gelegenheid heb ik er de voorkeur aan gegeven, deze uitdrukking te gebruiken
in de zin die de meeste angelsaksische critici er aan hechten: lezen op structurele samenhang.
Inmiddels is het mij duidelijk geworden dat het woord in ons land ingeburgerd is in een
minder pregnante betekenis die ik hier overneem: het op de voet volgen van de tekst. In die
zin is close reading dus een etappe in de structurele analyse.

Merlyn. Jaargang 4

271
niets is zo moeilijk als het nauwkeurig vaststellen van de betekenis van dit soort
woorden voor de lichamelijke localisatie van psychische fenomenen.
d) Regel 13: ‘Hemelse Goôn, hoe comt de Schijn soo naer aen 't Wesen’. In die
regel valt heel wat op. Ten eerste die hoofdletters (in de gepubliceerde versie van de
Emblemata verdwenen!), ten tweede iets dat pas de laatste decennia centraal is komen
te staan in onze, of liever de engelse, litteratuurbeschouwing van de zeventiende
eeuw, namelijk de meervoudige betekenis van sommige woorden. Leendertz en Stoett
zullen heus wel even overwogen hebben dat het woordje ‘naer’ bij Hooft behalve
‘na, nabij’ ook nog ‘onaangenaam’ kan betekenen (bijvoorbeeld in de ‘naere nacht
van benaude drie jaeren’) maar blijkbaar zagen zij in die betekenis geen mogelijkheid
voor de rest van de zin; en alle andere commentatoren zijn het daarin met hen eens.
Iedereen kiest resoluut voor één betekenis, in overeenstemming met de filologische
opvattingen van die tijd, en daardoor vertonen de laatste twee regels een
niet-functionele herhaling. Sinds de publicatie van William Empsons Seven Types
of Ambiguity zijn wij zo'n geval anders aan gaan pakken.
Het woord ‘naer’ is niet het enige dat op dubbeltongigheid wijst. De hele
een-na-laatste regel bestaat uit amphibolieën, woorden met meer dan één betekenis.
‘Schijn’ is enerzijds hetzelfde als ons gelijkluidende woord, de tegenstelling van
‘werkelijkheid’ dus. Maar in Hoofts verzen kennen wij het in nog een heel andere
betekenis: die van ‘zon’. Aangezien diezelfde zon een regel tevoren is komen
opduiken mag die mogelijkheid zeker niet op voorhand verwaarloosd worden. Het
woord ‘Wesen’ kan natuurlijk ‘werkelijkheid’ betekenen, maar ook: 1) de mens, 2)
het gelaat. Beide betekenissen zijn hier mogelijk! Als men al deze amphibolieën bij
elkaar zet, krijgt die één na laatste regel een bewegelijkheid van betekenis, die
resulteert in twee ‘klusters’:
hoe komt het dat de schijn zo op de werkelijkheid lijkt

en:
hoe komt het dat de zon zo onaangenaam voor ons mensen is
(of: voor ons gezicht is; dat komt hier op hetzelfde neer)

De eerste betekenis koppelt de regel aan de erop volgende. De tweede brengt een
verbintenis tot stand met de voorgaande: met de heldere zon verrijst de verdrietige
waarheid. Het is niet alleen niet onjuist, het is zelfs noodzakelijk om de taktiek van
het zoeken naar de optimale lezing hier los te laten. De een na laatste regel is in hoge
mate ‘dubbelzinnig’, maar niet op willekeurige wijze: de twee betekenissen die uit
de drievoudige amphibolie voortvloeien geven de regel aansluiting op de twee
omringende
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regels. Het weglaten van de hoofdletters (die misschien te veel naar abstracta
verwijzen?) heeft deze werking van ‘ambiguity’ nog versterkt.
Er ontstaat zo een keten van drie in elkaar grijpende regels, en dat heeft nog een
bij-effect dat niet verwaarloosd mag worden. De drie regels worden er éven door
geïsoleerd, en dat wil zeggen dat de scheiding tussen de laatste terzine en de rest van
het gedicht, die Hooft opgeheven heeft, op de achtergrond toch nog gereleveerd
wordt. Ook het feit dat bij het woordje Is de hoofdzin begint, werkt deze lichte caesuur
in de hand. Precies als bij het metrum zien wij Hooft weliswaar de traditionele norm
loslaten, maar helemaal afwezig is deze niet. Op een secundair plan is de omslag
vóór de laatste terzine nog merkbaar, zoals het jambische metrum nog ‘gesimuleerd’
wordt.
Nauwgezet lezen opent dus ook bij dit gedicht nieuwe mogelijkheden, maar
voorlopig is de werking daarvan nog lokaal. De slotregel kreeg een manieristisch
tintje, de laatste drie regels bleken een forse ambiguity te verbergen (ook dat wijst
op manieristische gebruiken), en in de laatste vier regels speelt een metafoor mee
die ons vertrouwd voorkomt uit andere gedichten van Hooft maar die hier eigenlijk
in antithese staat tot het hoofdmotief. Kunnen al deze opvallende verschijnselen op
één centrum betrokken worden?

V
Terug naar de intrigerende eerste regel, die ik even heb laten liggen. Doordat wij
hem vaak gelezen hebben, kost het ons moeite om die inzet te lezen vanuit een lineaire
beschouwing, vanuit een manier van lezen dus die zich richt op inzicht in de wijze
waarop de situatie ‘steentje voor steentje’ opgebouwd wordt. Toch kan dat
noodzakelijk zijn, omdat soms die geleidelijke opbouw, die bij de lineaire lectuur
plaats vond, door blijft werken ook bij latere lezing. Als men al te rigoureus uitgaat
van de lectuur op structuurverschijnselen, waarbij onmiddellijk het hele gedicht
bekend verondersteld wordt zodat de beschouwer alle verschijnselen op elkaar mag
betrekken, kan het gebeuren dat men bij de analyse verschijnselen uit het oog verliest
die voor de werking van het gedicht onmisbaar zijn. De wijze waarop de elementen
op elkaar volgen (de compositie) is een aspect van de structuur, al is het belang ervan
niet altijd even groot. Of wij met een geval te maken hebben waarin die compositie
van overwegend belang is, dus: waarin men de situatie van de eerste, lineaire lezing
moet trachten te reconstrueren, is alleen uit te maken nadat wij het geprobeerd hebben.
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Wie de eerste regel van het behandelde sonnet gaat lezen, komt eerst terecht bij de
woorden: ‘Mijn lief’. Zolang hij niet verder gelezen heeft, ligt het voor de hand dat
hij de zin aanvult met een mededeling over iets dat het lief doet of zegt. Dan ontstaat
dus een regel in de trant van (ik citeer hier en in het volgende beginregels van andere
gedichten van Hooft): Mijn vrouwe bood mij twee narcissen op een stam. Zodra
echter de woorden mijn lief voor de tweede keer optreden, verschuift het perspectief.
Wij verwachten een andere afloop, en menen met een gedicht te maken te hebben
waarin het lief toegesproken wordt, ongeveer zoals in: Mijn Sorch, wanneer ick peins
dat u soo seer behaeghe... Ook dat verandert echter weer als wij de woorden soo
sprack gelezen hebben. Het is een of ander wachterlied, of een herdersgedicht, denken
wij; het volgende woord zal wel een naam als Daiphilo zijn. In ieder geval wordt
hier het minnekozen van twee ‘figuren’ beschreven: mijn lief, mijn lief, mijn lief,
zo sprak deze of gene.
Maar voor de derde maal koerst de regel een andere kant uit dan wij verwachten:
het is mijn lief die aan het woord is! En daarmee is de onzekerheid eigenlijk nog
groter dan in het begin. Wat is er aan de hand? Luistert de ‘ik’ een gesprek af van
zijn lief met een ander? Of zegt zij dit tegen hemzelf?
Pas met het woordje mij weten wij (en weet Hooft zelf) waaraan hij toe is. Maar
voordat het zover was, werd de lezer zo rondgetold dat hij er ook later een beetje
duizelig van blijft. Immers, zijn zicht op de situatie is vier keer radicaal veranderd.
Eerst stond de camera op een neutrale plaats in de ruimte, gericht op ‘mijn lief’,
daarna draaide hij naar de ‘ik’, maar bleef nog steeds gericht op dat lief. Bij ‘soo
sprack’ gaat hij weer in de neutrale positie terug, en onze zekerheid is zelfs verminderd
omdat wij helemaal niet meer weten of het wel gaat over het lief van de ‘verteller’.
Dan, na het vierde ‘mijn lief’, staat de camera plotseling aan een kant waar hij nog
nooit geweest is, 180 graden gedraaid ten opzichte van de beginstand: bij het lief.
Waaróp hij gericht is, dat weten wij inmiddels juist niet meer! Totdat eindelijk dat
woordje ‘mij’ komt.
Het gevolg van al dat gedraai is, dat de lezer, al krijgt hij tenslotte te horen wie de
spreker en wie de toegesprokene is, een onveilig gevoel heeft gekregen dat hij niet
meer helemaal kwijt raakt. Al verschillende malen dacht hij te weten vanuit welke
gezichtshoek de situatie beschreven werd, maar dat was ten onrechte. Wie zegt hem
dat hij nu helemaal zeker kan zijn? Dit gevoel van onveiligheid verdwijnt niet meer,
ook niet bij later lezen, omdat de snelle perspectiefverschuivingen te ingrijpend zijn
geweest.
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En daardoor is de lezer van het eerste moment af midden in de materie van het gedicht:
de bedriegelijkheid van de schijnwerkelijkheid die de droom is, en die zelf weer het
uitvloeisel is van de twijfel bij de ik aan de gevoelens van zijn beminde. Met middelen
die niet als expliciete mededelingen beschouwd mogen worden maar die samenhangen
met het leesproces, wordt de lezer onzeker gemaakt zoals de ik onzeker is. De vraag:
wat is werkelijk in dit alles (waar op het gedicht uitmondt) wordt langs geheel andere
weg aan de lezer opgelegd in de eerste elf woorden.
Het manierisme wordt vaak gekarakteriseerd met twee sleutelwoorden: onzekerheid
(die historisch gesproken zou voortvloeien uit, of in elk geval zou samenhangen met
de crisis die humanisme en hervorming in het denken hebben gebracht), en, vooral
als het om de beeldende kunsten gaat, daarop aansluitend: perspectiefwisseling. Ik
geloof niet dat er één gedicht gevonden zal kunnen worden waarin het perspectief
sneller verspringt dan ons sonnet in zijn eerste regel. Onzekerheid omtrent het karakter
van de werkelijkheid is er te over (‘thematic, but consistenly mirrored in technique’,
zoals Warnke opmerkt - over de Barok ‘maar die omvat bij hem het manierisme).
De aarzelend voorgestelde term ‘manieristisch’ mag nu wel met meer vertrouwen
gebruikt worden.
Deze cultuurhistorische conclusie is voor de comparatist relevanter dan voor de
analyticus. Wat die vooral wil zien, is: hoe grijpen al onze constateringen over het
gedicht in elkaar, hoe wijzen alle eigenschappen in dezelfde richting? Die richting
vinden wij het snelst door de volle aandacht te geven aan dat onderdeel van het sonnet
dat niet mee lijkt te spelen: de tegen het hoofdthema ingaande metafoor van de
geliefde als zon. Dat de zon (in de kosmos) en de geliefde (in het privé-universum
van de dichter) tegenover elkaar komen te staan, houdt in - ik heb het al gezegd - dat
de natuurlijke orde der dingen verstoord is. Die verstoring der natuurlijke orde zal
pas weer opgeheven zijn als de geliefde niet alleen in de droom maar ook bij daglicht
de woorden ‘mijn lief’ in de mond zal durven nemen. Wij vinden dat nogal
egocentrisch gezien, maar Hooft kon ons niet zien aankomen. En vleiend voor het
lief is het toch ook in onze ogen wel!
Op het opwekken van dat gevoel bij de lezer dat er ‘something rotten’ is, zijn al
de gesignaleerde eigenschappen van het gedicht gericht: de perspectiefverschuiving,
de ambiguity en de menging van metaforen. Door de individuele toepassing van de
traditionele middelen bereikt Hooft dat de lezer niet in slaap gezongen wordt door
een al te vertrouwde melodie, maar klaarwakker gehouden omdat elke (traditionele)
beweging een verrassing
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verbergt. De traditie wordt niet gebruikt bij wijze van een beroep op clementie; hij
wordt gehanteerd als een veroveringsmiddel.
Mijn conclusie leunt sterk op een interpretatie van de eerste regel die het gevolg is
van lineair lezen. Kan men met goed fatsoen volhouden dat de verrassende werking
van die eerste regel ook bij latere lectuur van kracht blijft? Wij weten dan toch al
nauwkeurig waar het heen gaat? De vraag is essentieel voor het karakter van de
structurele analyse.
Ik zelf meen dat er van de ‘naieveteit’ van de eerste kennismaking met het gedicht
ook later nog heel wat overblijft. Het duurt zo lang voordat men ‘het hele gedicht’
overzien gaat, dat allerlei beelden en voorstellingen uit de beginperiode van het lezen
onuitroeibaar zijn geworden, maar gesteld dat dit niet zo was, en dat wij na tien keer
lezen volkomen voorbereid zijn op wat er volgt en zo ver gekomen zijn dat wij het
hoofd doodstil kunnen houden bij dat steeds weer omgooien van de camera, dan nog
blijft die eerste regel zijn rol spelen, die erin bestaat dat hij ons de onzekerheid
overbrengt waarin de ik verkeert. Wat denken wij als wij iemand een verhaal horen
vertellen waarin hij steeds maar weer op hetzelfde terugkomt? Dat de verteller er
zelf ook niet zo erg in gelooft. In het geval van Mijn lief: al weten wij allang dat het
maar een droom van Hooft was wat hij ons over zijn lief gaat vertellen, door de wijze
waarop het gebeurt worden wij ons ervan bewust dat de dromer geen afstand kan
doen van zijn schijnwerkelijkheid, en dat hij die door de herhaling van de woorden
die hij zo graag wil horen, probeert te laten voorduren.
De lectuur verloopt anders voor de bedreven lezer dan voor degeen die het gedicht
voor het eerst in handen krijgt, maar het effect blijft steeds hetzelfde: daar staat een
man die zich afvraagt ‘Is she is or is she ain't my baby, can't my baby be my baby
true?’ En zolang die vraag niet, of negatief, beantwoord wordt, staat 's werelds bestel
op losse schroeven of zelfs op de kop.
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De geboorte van een dubbelganger
D. Betlem
Een onderzoek naar de verwarrende gebeurtenissen in De donkere kamer van
Damocles van Willem Frederik Hermans wordt de lezer extra moeilijk gemaakt
doordat hem maar een heel beperkte blik daarop wordt gegund door het ‘point of
view’, de camera instelling van de verteller. Deze is in de Donkere kamer over de
hoofdpersoon aan het woord in de derde persoon, maar hij is alleen dàn aanwezig
wanneer Osewoudt in het verhaal optreedt.
Het effect daarvan voor de lezer is dat deze alléén iets waarneemt wanneer ook
de hoofdpersoon dat doet. Verliest Osewoudt het bewustzijn, dan verricht ook de
lezer geen observaties meer. Opent Osewoudt zijn ogen, pas dan kan de lezer weer
zien, en geen moment eerder. Nergens treedt hij buiten de waarnemingswereld van
Osewoudt, en zelfs een objectiverend zinnetje als ‘kom terug, riep de man, maar
Osewoudt hoorde hem al niet meer’ zal men, hoe onschuldig het ook mag lijken, in
de Donkere kamer vergeefs zoeken.
Hoewel door het gebruik van de derde persoon een schijn van objectiviteit aan de
waarnemingen van de lezer wordt gegeven, heeft deze toch zo'n beperkte visie dat
in principe elke observatie in de roman even subjectief kan zijn als in een verhaal in
de ik-vorm. Vaak loopt de derde persoon zelfs zondermeer over in de eerste. Er
ontstaat een hoge mate van identificatie tussen de lezer en Osewoudt, zodat de eerste
niet geneigd is aan de ‘waarheid’ van de verhaalde gebeurtenissen te twijfelen en
Osewoudt anders te zien dan als een slachtoffer van een grotesk complot. Het valt
hem misschien niet eens op dat hij samen met Osewoudt zit opgesloten in dezelfde
donkere kamer.
Het hier beschreven type point of view komt meer voor in moderne romans, maar
het wordt niet altijd zo bewust en zo consequent gehanteerd. Van het effect van wat
in een radiogesprek met Hermans de ‘verhul-
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de ik-vorm’ werd genoemd1, heeft deze zich kennelijk terdege rekenschap gegeven.
Pas op bladzijde 408 wordt voor de lezer het gesloten circuit van de waarnemingen
doorbroken, namelijk wanneer Osewoudt sterft. In het laatste korte hoofdstuk is er
geen sprake meer van wat ik voortaan de ‘verhulde ik-vorm’ zal blijven noemen, en
kan de lezer voor het eerst zijn gedwongen subjectieve positie verlaten en Osewoudt
‘van buiten bekijken’. Deze is een object voor hem geworden, evenzeer als Osewoudt
dat is voor de personen die in dat hoofdstuk over de voorafgaande gebeurtenissen
een ordeel geven, dat - en daar kan de lezer hìer zeker van zijn - in geen geval deel
uitmaakt van Osewoudts subjectieve waarnemingswereld. Juist het plotselinge
doorbréken van de ‘verhulde ik-vorm’ aan het slot benadrukt nog meer de
afgeslotenheid van de voorafgaande 403 pagina's en wijst bovendien op een mogelijke
onderscheiding in de roman van twee essentieel van elkaar verschillende visies op
de werkelijkheid: een zeer subjectieve van Osewoudt en een meer objectieve van
‘de anderen.’ Of, en in hoeverre het aanbrengen van een dergelijk onderscheid ook
door de inhoud van de Donkere kamer gerechtvaardigd wordt, zal ik ondermeer
trachten na te gaan.

II
De inhoud van De donkere kamer van Damocles bestaat uit twee duidelijk van elkaar
verschillende gedeelten. De eigenlijke handelingen, het ingewikkelde geheel van
gebeurtenissen waarin Osewoudt betrokken raakt, beginnen in de roman pas op
bladzijde 23, namelijk met het uitbreken van de oorlog. Aan de laatste 388 pagina's
blijken achttien bladzijden vooraf te gaan die vrij los lijken te staan van de erop
volgende verwikkelingen. Maar omdat men er van uit moet gaan dat in een literair
werk alles zijn functie heeft, lijkt de veronderstelling gewettigd dat in dit korte
gedeelte, dat zeven - zeer belangrijke - jaren uit de jeugd van Osewoudt beschrijft,
juist doordat het aan het eigenlijke verhaal vooraf gaat, wel eens in sterk
gecomprimeerde vorm veel over de oorzaken zou kunnen worden meegedeeld van
wat vanaf bladzijde 23 volgt. Doordat er in zo weinig pagina's zo veel gezegd wordt,
is het dan te verklaren dat veel schijnbaar weinig betekende zinnetjes toch bijzonder
‘zwaar geladen’ zijn. Om die reden zal ik in een viertal paragrafen de voorgeschiedenis
van Osewoudt aan een

1

Radiogesprek met Johan van der Woude, voorjaar 1962
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onderzoek onderwerpen en de resultaten daarvan in verband brengen met correlerende
verschijnselen in de rest van de roman.
1. Henri Osewoudt leeft in een volmaakt isolement. Met zijn medemensen heeft hij
sinds zijn vroegst beschreven jeugd geen enkele emotionele relatie. De parabel
waarmee de Donkere kamer opent, geeft daar een duidelijk beeld van. Ook hier geldt:
had dit verhaaltje niet een bijzondere betekenis voor de interpretatie van de roman,
dan zou het er niet in zijn opgenomen, en zeker niet als de eerste alinea van het boek.
Een man zwerft rond op een vlot op de oceaan. ‘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.’ Het is een gelijkenis met
Osewoudt. De man op het vlot wordt door zijn omgeving (het water) voortdurend
bedreigd; ervan (lees voor Osewoudt: ermee) leven kan hij door zijn natuur niet,
want hij is niet in staat zout water te drinken. Deze eerste regels van het boek suggeren
ten aanzien van Osewoudt heel veel: een fysiek bepaald en volledig isolement en een
eveneens uit zijn natuur voortkomende dodelijke angst voor zijn omgeving. Die
fysieke oorzaak van zijn afzondering (of is het alleen maar een aanleiding?) ligt in
zijn uiterlijk: Osewoudt is een half hoofd kleiner dan de andere jongens van zijn klas
(een paar bladzijden (= jaren) verder wordt over hem verteld dat hij een bleek
meisjesgezicht heeft, dunne blonde haren en geen baardgroei). Hij heeft daarmee
een nooit meer in te halen achterstand op zijn medemensen. Wanneer Osewoudt uit
school komt en hij wordt door een blauwe tram van de overige kinderen gescheiden,
dan doet hij geen moeite hen in te halen als de tram voorbij is. Hij heeft zich er bij
neergelegd geen contact met anderen te hebben. ‘Zijn oog viel op het bord INHALEN
VERBODEN, dat hij alle dagen las als hij uit school kwam.’
Ook de verhouding tot zijn ouders is uitzonderlijk. Hij lijdt, in Freudiaanse termen
gesproken, aan een wel heel zeldzaam soort Oedipus-complex. In zijn ouders zou
hij twee natuurlijke objecten voor zijn eerste, vooral seksuele emoties hebben
gevonden, wanneer niet zijn moeder zijn vader had vermoord toen Osewoudt twaalf
jaar oud was. Daarmee is laatste als onontbeerlijk doelwit voor zijn primaire agressies,
als te bestrijden partner van zijn moeder door haar zelf uit de weg geruimd. Osewoudt
beseft dat later heel duidelijk, want op bladzijde 22 staat dat hij het gevoel had ‘of
alles wat er had moeten worden gedaan, al gedaan was.
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Alle obstakels die hem hadden moeten tegenhouden, (andere mensen besteden er
hun hele leven aan om ze te overwinnen) zij waren bij zijn nadering neergesmakt:
zijn vader, zijn tante waren dood. Ria... enz...’ En op bladzijde 52: ‘...zijn vader is
vermoord, gelukkig. Toch heb ik het niet gedaan. Jammer. Wat blijft er voor mij te
doen over?’ De weg tot zijn moeder is vrij en tussen haar en Osewoudt ontwikkelt
de bijzondere affectieve relatie zich verder (tot zijn twaalfde jaar was zij al gewoon
hem 's nachts bij haar in bed te nemen!) Zij lijkt hem als enige een uitweg te bieden
uit zijn isolement, maar heeft in feite geen andere betekenis voor hem dan het vlot
voor de man uit de parabel.
Na de dood van zijn vader verliest hij ook haar, althans voor de periode van zes
jaar die ze in een krankzinnigengesticht doorbrengt.
Waar onder normale omstandigheden de relatie tot de moeder tijdens de puberteit
verdrongen wordt door een andere partnerkeuze (‘teeltkeus’ noemt Osewoudt dat),
levert deze voor Osewoudt een diepe ontgoocheling op. Het meisje Clelia Bieland
laat hem een definitieve nederlaag lijden en Osewoudt ziet van verdere pogingen af.
Met zijn zeven jaar oudere nicht onderhoudt hij een passieloze seksuele verhouding,
namelijk één bij gebrek aan beter.
Door het ontbreken van enige emotionele binding met de rest van zijn omgeving
(de oom en tante die zijn ouders vervangen, hebben beiden een afkeer van hem!),
bevindt Osewoudt als hij vijftien jaar oud is zich in een situatie die geheel identiek
is aan die van de man op het vlot. De hoop op communicatie met een buitenwereld
heeft hij opgegeven; die ervaart hij alleen nog als iets wat hem bedreigt. Vandaar
zijn enige - en heel typerende-belangstelling voor judo, dat hem de bijzondere
technieken van zelfverdediging leert en dat hij zo fanatiek beoefent dat hij er
vergroeide voeten van krijgt.
Een laatste mogelijkheid om een totale blokkade te voorkomen, wordt Osewoudt
ontnomen doordat hij wordt afgekeurd voor de militaire dienst, omdat hij een halve
centimeter te kort is. Zonder vrienden (in het hele boek wordt er niet één genoemd),
leeft Osewoudt in een zinloze, angstwekkend lege wereld, waarin hij voor geen van
zijn normale driften meer objecten vindt.
De gevolgen blijven niet uit. De buitenwereld verliest voor Osewoudt zijn realiteit.
Bijna vier jaren uit de oorlog worden in het verloop van de roman zondermeer
overgeslagen. Hoewel die periode voor de meeste mensen toch van een beangstigende
werkelijkheid moet zijn geweest, ‘was het of de oorlog niet voor hem bestond’.
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2. Zonder buitenwereld kan het niet anders of Osewoudt concentreert al zijn aandacht
geheel opzichzelf. Het spreekt in dit verband voor zich dat in de roman liefst vier
keer een spiegelscène voorkomt! Centraal in Osewoudts autisme staat allereerst zijn
eigen uiterlijk, ten aanzien waarvan hij een ontzaglijk minderwaardigheidsgevoel
heeft. En waarschijnlijk grotendeels zonder reden. Een voorbeeld daarvan geeft de
eerste spiegelscène. Osewoudt staat voor de spiegel en ziet zichzelf. Hij heeft zojuist
gehoord wat zijn tante tegen haar vriendinnen over hem vertelde en de tekst vermeldt
schijnbaar objectief wat er in die spiegel te zien is: ‘een klein monster, een
rechtopstaande pad’ met vergroeide voeten. Hij heeft geen neus, maar een neusje.
‘Zijn ogen maakten ook in ruststand de indruk dat hij ze samengeknepen hield alsof
hij alleen maar loeren kon en niet gewoon kijken. Zijn mond deed denken aan de
opening waardoor laagstaande dieren hun voedsel opnemen, geen mond die ook
lachen en praten kon.’ De objectiviteit van deze waarneming bestaat inderdaad alleen
maar in schijn; de ‘verhulde ik-vorm’ werkt hier even effectief als in de rest van de
roman. Het zojuist gegeven beeld is alleen Osewoudts eigen zeer subjectieve visie.
Een vergelijking met een andere passage in het boek bewijst dat. Daar is de mooie
en als zeer sensueel en ook bijzonder ‘normaal’ uitgebeelde Marianne verliefd
geworden op Osewoudt. Allereerst is het niet waarschijnlijk dat zij verliefd zou zijn
geworden op een rechtopstaande pad en bovendien blijkt Osewoudts mond wel
degelijk tot lachen en praten in staat. Heel goed zelfs. Uit Mariannes hele houding
is verbazing te merken over Osewoudts minderwaardigheidsgevoelens en zijn angst
dat hij haar moet verliezen. Zelfs het ontbreken van enige baardgroei ziet ze als een
kleinigheid, niet meer dan een eigenaardig fysiologisch verschijnsel, maar het kan
gewoon een huidafwijking zijn, die verder nergens mee te maken heeft. ‘Ik zou toch
geen erotische gevoelens voor je hebben, als je geen man was.’ Zijn
minderwaardigheids-gevoelens herkent ze als zodanig en probeert ze hem uit het
hoofd te praten. Ze brengt zijn fysieke afwijking tot de normale proporties terug. En
er is nog een andere aanwijzing. Wanneer Marianne Osewoudts haar zwart verft (op
zichzelf toch maar een betrekkelijk kleine ingreep!), herkent Osewoudt in de spiegel
Dorbeck. Hij is in niets meer van zijn geadoreerde en zeer viriele dubbelganger te
onderscheiden. ‘Ik word een ander mens dacht hij, een nieuw leven begint! (...) Ik
word herboren.’ ‘Als ik altijd zwart haar zou hebben gehad, dan zou mijn hele leve
anders geweest zijn, ook al heb ik geen baard, dacht hij.’ Er is dus blijkbaar maar
heel weinig voor nodig (alleen zwart haar in plaats van blond) om
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van het klein monster, de rechtopstaande pad een he-man à la Dorbeck te maken. En
als hij met Marianne naar bed gaat, staat er zelfs: ‘Voor zijn geestesoog rees hij op
als een geweldige figuur, demon en heros, of minstens een sprookjesprins.’ Het is
duidelijk dat in de beschrijvingen van Osewoudts uiterlijk de inbeelding van Osewoudt
een zeer grote rol speelt, dat de niet meer in te halen fysieke achterstand wel eens
meer een product van zijn verbeelding zou kunnen zijn dan iets wat werkelijk in die
mate bestaat.
De vergelijking van de twee spiegelscènes laat zien hoe buitengewoon subjectief
Osewoudts waarnemingswereld is, en ook, hoe ‘wantrouwend’ de lezer moet staan
tegenover mededelingen in de ‘verhulde ik-vorm’. Ook wantrouwend bijvoorbeeld
tegenover het uitzonderlijk hoge aantal malen dat Osewoudt in de roman door zijn
omgeving wordt herinnerd aan zijn ongunstige uiterlijk. En als anderen het niet doen,
dan denkt hij er zelf wel aan. Tezamen gebeurt dat in de Donkere Kamer zo'n
vijfendertig keer, te vaak om het niet in verband te brengen met Osewoudts
pathologische inbeeldingen.
3. Nu de lezer met reden twijfelt aan de objectiviteit van Osewoudts waarnemingen
wanneer die zijn eigen uiterlijk betreffen, heeft hij ook het recht sceptisch te staan
tegenover Osewoudts visie op de buitenwereld. In zijn omgang daarmee gedraagt
hij zich bijzonder argwanend, om niet te zeggen paranoïde: hij luistert aan deuren
en op school ‘keek hij om zich heen of er soms om hem gelachen werd, hij spitste
zijn oren als hij jongens in een groepje bij elkaar zag staan, maar iedereen liet hem
met rust, omdat ze wisten dat hij elke jongen, zelfs de grootste, onmiddellijk tegen
de grond slingerde.’ Ook deze passage geeft een subjectieve interpretatie van de
feiten, want hier is zelfs geen sprake van een directe waarneming, maar van een
herinnering door Osewoudt (dat moet wel, want hij staat nog steeds voor de spiegel:
het is een herinnering die opkomt naar aanleiding van de confrontatie met zijn
spiegelbeeld!). Naar alle waarschijnlijkheid laten de jongens Osewoudt met rust
omdat ze helemaal niet van plan zijn hem iets te doen.
Achtervolgingsangsten spelen trouwens de hele roman door een buitengewoon
belangrijke rol. Zij zijn het die voor een groot deel bijdragen aan de beklemmende
atmosfeer die van het boek uitgaat. Tientallen keren bevindt Osewoudt zich in een
situatie die veel overeenkomsten heeft met een angstdroom. Dan is hij doodsbang te
worden ontmaskerd, te verraden wie hij is of juist niet in staat te zijn te bewijzen wie
hij is; voortdurend
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voelt hij zich bedreigd en achtervolgd. Soms wordt hij door een nieuwsgierige menigte
ingesloten als hij in paniek tracht te vluchten. Eigenlijk is hij het hele boek door op
de vlucht. Ik geef slechts één voorbeeld. Dat betreft het volkomen door ongegronde
angst beheerste gedrag van Osewoudt, wanneer hij merkt dat een filmpje dat Dorbeck
hem gegeven had, waarschijnlijk door zijn schuld mislukt is. Die buitensporige vrees
wordt door niets gerechtvaardigd, want tenslotte is Dorbeck goedbeschouwd nog
een zo goed als vreemde voor hem, die hem alleen gevraagd heeft wat fotomateriaal
te ontwikkelen waarvan hij op dat moment niet eens weet of het van enig belang is.
Desondanks volgt de ene ‘wanhoopsdaad’ na de andere. Hij haalt al zijn
bedrijfskapitaal van de bank, koopt er een Leica voor en gaat daarmee naar
Scheveningen, waar hij in het wilde weg wat vrachtauto's en een schildwacht
fotografeert. ‘Ten einde raad’ stuurt hij de verknoeide stroken naar het opgegeven
adres. Daarna zwerft hij nog dagen rond, overal maar raak fotograferend; hij komt
alleen thuis om te slapen.
Van dergelijke situaties, waarin Osewoudt zijn geheel eigen, zeer subjectieve (en
vaak paranoïde) interpretatie van de buitenwereld geeft, zijn er legio voorbeelden in
de roman te vinden. In hoeverre steeds Osewoudts angsten al of niet gerechtvaardigd
zijn, is niet overal na te gaan. Maar hier geldt hetzelfde als ten aanzien van zijn
minderwaardigheidsgevoelens: hun aantal is te groot om ze niet te betrekken op zijn
bijzondere geestesgesteldheid. Is bovendien niet de héle Donkere kamer een erg
paranoïde verhaal? De hele wereld (mensen, toeval en zelfs natuurverschijnselen)
spant erin samen tegen één man.
4. Onder de in paragraaf 1, 2 en 3 genoemde omstandigheden - een totaal isolement,
objectverlies, realiteitsverlies, autisme en een neiging tot inbeelding - is het bijna
onvermijdelijk dat Osewoudt compensatie tracht te zoeken in illusoire voorstellingen.
Als hij 's avonds thuis aan tafel zit, concentreert zijn aandacht zich ‘op vreemde
visioenen: dwars door de kamer waren spoorrails aangelegd, waarover hij lange
treinen voorbij liet daveren. Hij dacht zich in dat er buiten voor de winkel vliegtuigen
stonden met brullende motoren, zonder op te stijgen, of geweldige kanonnen die
onophoudelijk schoten met schokkende lopen.’ Het zijn beelden onstaan uit
verdrongen (want nooit gerealiseerde) verlangens, die pathologische vormen
aannemen.
Op bladzijde 23 breekt de oorlog uit. Nergens merkt de lezer bij Osewoudt één
reactie van schrik of verslagenheid. Integendeel, Osewoudt voor wie
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de buitenwereld zoveel aan realiteit verloren had, lijkt er ineens veel van te
verwachten! En wanneer er eigenlijk maar weinig verandert, merkt de te lezer
duidelijk Osewoudts spijt: ‘De blauwe trams bleven normaal rijden. Osewoudt mocht
niets anders doen dan op wacht staan met een oud geweer. In de stralende zon, onder
het gezang van vogels, moest hij zelf de monsterlijke kanonnen verzinnen zoals altijd.
Niemand was van plan het postkantoor aan te vallen.’ Een dergelijke passage is zéér
zwaar geladen en zij impliceert veel. Ten eerste: Osewoudt heeft aan de werkelijkheid
niet genoeg. Ten tweede: hij zoekt daarom voor zijn verdrukte verlangens compensatie
in zijn verbeelding, en wel in ‘superpotente’ militaire beelden. En ten derde: hij doet
dat ‘zoals altijd.’ Het kan niet worden misverstaan: Osewoudt heeft een ziekelijke
fantasie, al jaren lang, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat die in de
volgende oorlogsjaren zal verminderen. Integendeel. De komst van militair materieel,
mannen in uniformen en de mysterieuze sfeer van verzet en contraspionage moeten
op zijn onvolwassen verbeelding eerder prikkelend werken.
Tot besluit van deze korte ‘pathografie’ - en voordat ik mijn aandacht richt op de
figuur Dorbeck - wijs ik nog op het volgende: Osewoudts moeder is een lijdster aan
paranoia. Ze ziet dingen die er niet zijn en die haar angst aanjagen. De mógelijkheid
bestaat dat Osewoudt erfelijk belast is, de psychiater onder andere zinspeelt daarop.
Wat hij zegt klinkt zelfs heel redelijk.

III
De figuur Dorbeck is voor Osewoudt méér dan een man die toevallig een grote
gelijkenis met hem vertoont. Hij voldoet in alle opzichten aan zijn ik-ideaal. Zoals
hij had Osewoudt altijd willen en moeten zijn. Hij lijkt bijna volmaakt op Osewoudt,
alleen als een geslaagde pudding op een mislukte, als een positief op een negatief.
In Osewoudts verbeelding kan en durft hij alles. ‘Een man (...), aan niets anders
gebonden dan zijn eigen wil, een man voor wie de wereld zich buigt.’ Hoezeer deze
voorstelling alleen voor Osewoudt bestaat, kan de lezer hier gemakkelijk constateren,
want wat Dorbeck in de roman van zijn kunnen laat zien, is eigenlijk bijzonder weinig.
De wereld heeft hij nooit voor zich laten buigen en hij heeft zich bijna alleen aan
Osewoudt gemanifesteerd. Toch onderwerpt deze zich volledig aan Dorbeck en al
zijn opdrachten voert hij blindelings uit.
Osewoudt zelf identificeert zijn dubbelganger met een deel van zijn eigen Ik.
Marianne bijvoorbeeld verwijt hij dat ze eigenlijk houdt van Dorbeck
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(die ze nooit heeft ontmoet!), en wanneer hij ‘met een gevoel van extase’ meent
voorgoed met Dorbeck verenigd te zijn, denkt hij: ‘nu ben ik eindelijk compleet.’
Zonder dat andere Ik betekent hij niets, weet hij niet wat hij doen moet. Zinnetjes
als: ‘Dorbeck! Wat zou ik zijn zonder Dorbeck?’ en ‘Ikzelf ben niets zonder Dorbeck,
ik kom er rond voor uit’, of: ‘voor ik hem kende heb ik feitelijk helemaal niet geleefd’,
demonstreren hoezeer Osewoudt zichzelf en Dorbeck als een tweeëenheid beschouwt.
Vóór Osewoudt zijn dubbelganger ontmoette, had hij de hierboven beschreven
binding met zijn moeder. De moeder en Dorbeck staan in de roman diametraal
tegenover elkaar. De één lijkt alleen te kunnen bestaan ten koste van de ander.
Wanneer Osewoudt met Dorbeck in aanraking komt, voelt zij intuïtief de vijandige
dreiging en als Osewoudt haar niet wil helpen die te verdrijven, voorspelt ze dat hij
te gronde zal gaan. Het is een strijd tussen twee kanten in Osewoudt: tussen zijn
Osewoudt-zijde (aan zijn moeder gebonden) en zijn Dorbeck-kant. Juist op een
moment dat Osewoudt Dorbecks beeld wil fixeren in zijn donkere kamer, is het zijn
moeder die dat voorkomt door het licht aan te steken. Daarmee verdwijnt voor later
het belangrijkste stuk bewijsmateriaal dat had kunnen dienen om het bestaan van
Dorbeck aan te tonen. Ze zegt dat ze ‘het’ weer voelde aankomen en dat ze het wilde
wegjagen om Osewoudt te redden. In bed begint ze te huilen en zegt ze ‘dat ze nu
niets meer voor hem kon doen.’
In de volgende periode wordt Dorbecks macht groter en dat betekent het einde
van de moederbinding. Nadat Osewoudt zijn Dorbeck-metamorfose bij Marianne
heeft ondergaan (hierboven heb ik laten zien hoezeer die van psychische aard was),
durft hij zich ineens te bekennen ‘dat het het beste zijn zou als de Duitsers zijn
ongelukkige moeder maar pijnloos naar een betere wereld hielpen.’ Korte tijd daarna
heeft Osewoudt - op weg naar Dorbeck - in een restaurant een soort hallucinatie,
waarin hij zijn moeder (die op dat moment in de gevangenis zit) herkent in een
palingverkoopster. ‘Toen pas zag hij dat het zijn moeder was, ontsnapt uit de
gevangenis en nu proberend zich in leven te houden door te lopen venten met een
mand gerookte paling. - Probeer niet mij te waarschuwen, mompelde Osewoudt, ik
kan je niet helpen, moeder, maar jij mij ook niet. Al je waarschuwingen zullen tot
niets leiden.’ Osewoudt koopt niets van haar, maar wil haar met een fooi afschepen,
zoals hij later zijn moeder (voor wie hij geen enkele moeite meer heeft gedaan om
haar te redden) en zijn eigen geweten wil sussen met een mandje kersen, dat hij naar
de gevangenis stuurt. Hij heeft haar bewust geofferd voor Dorbeck.
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Geeft het bovenstaande al voldoende aanwijzing dat Dorbeck geen ‘toevallige’
dubbelganger is, er zijn ook een aantal eigenaardige uiterlijke verschijnselen die de
beschrijvingen van de figuur Dorbeck kenmerken. De derde ontmoeting met Osewoudt
(de eerste twee sla ik bewust over) volgt meteen na het gebluf over de macht en de
kracht van de nazi's door Evert Turlings, wat op Osewoudt, die wel vol ‘machtige’
fantasieën zit, maar zelfs niets tegenover Turlings' grootspraak kan stellen, zeer
prikkelend moet werken. Het drukt hem met zijn neus op zijn onmacht tegenover de
werkelijkheid. Zodra Turlings weg is, gebeurt het volgende: ‘Osewoudt liep juist
terug naar de achterkant van zijn toonbank, toen het belletje overging. Daar stond
Dorbeck.’ Vanaf deze derde ontmoeting zullen zijn verschijningen steeds van deze
aard zijn: nergens zal Osewoudt hem meer op een ‘normale’ manier zien aankomen
en binnenstappen of hem kunnen nakijken, maar plotseling is hij er en even plotseling
is hij verdwenen. Hij gedraagt zich steeds koel en zeer autoritair en eist van Osewoudt
een volstrekte onderworpenheid. Een ander element dat hier voor het eerst gaat
optreden, is dat van de coïncidentie. ‘Maar toen hij met het uniform (...) terugkwam
was Dorbeck verdwenen. De deur stond nog open. Osewoudt smeet het uniform op
de toonbank en liep de straat op. Maar de blauwe tram kwam juist langzaam
voorbijrijden en beperkte het uitzicht. Hij zag Dorbeck ook niet in de tram, maar dat
bewees tenslotte niet dat hij er niet in zat. De zon scheen. Het was een mooie dag.
Er liepen hier en daar wat mensen.’ Een ‘droom-achtige’ sfeer.
De vierde ontmoeting vindt op een avond plaats juist als er een onweer losbarst.
‘Bijna tegelijk met een donderslag, hoorde hij dat er werd gebeld.’ Om te kunnen
zien wie het is, draait Osewoudt de schakelaar om. ‘Maar het licht weigerde. Daar
stond Dorbeck.’ Hij loopt meteen naar het donkerste deel van de winkel (bijna alle
ontmoetingen met Dorbeck vinden in het halfduister plaats!), waar hij Osewoudt zijn
opdracht geeft voor de aanslag in Haarlem. Hij duwt hem een pistool in de hand.
‘Buiten begon het nu ook te stormen, het werd nog donkerder in de winkel dan het
al was. (...) Een bliksemstraal verlichtte de winkel, maar niet Dorbecks gezicht, waar
Osewoudt's eigen schaduw op viel. (...) Dorbeck liep achter de toonbank om naar de
deur en ging naar buiten. Juist op dat ogenblik begon het elektrisch licht vanzelf te
branden. (...) Osewoudt stak zijn hoofd om de hoek van de deur en probeerde Dorbeck
na te kijken, maar zag hem nergens.’
Dergelijke haast bovennatuurlijke en in elk geval bijzonder irreële gebeurtenissen,
de opeenstapeling van coïncidenties, de droom-achtige sfeer en
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de typische schemersituaties, komen steeds voor wanneer Dorbeck verschijnt of
wanneer hij zich op een andere manier manifesteert.

IV
In de twee vorige hoofdstukjes heb ik laten zien hoezeer Osewoudt bij het uitbreken
van de oorlog door zijn geestelijke gesteldheid ertoe voorbestemd leek om aan
waanvoorstellingen te gaan lijden, en hoe bovendien de dubbelganger die dan prompt
verschijnt, zich van de rest van Osewoudts omgeving onderscheidt door een aantal
irrationele eigenschappen, en tenslotte welke bijzondere psychische relatie er tussen
hem en Osewoudt bestaat. Ik concludeer daaruit dat Dorbeck een psychologische
dubbelganger is, dat hij niet ‘een ander’ is, maar een deel van Osewoudts eigen Ik:
zijn ik-ideaal. Zijn ontstaan heeft geestelijke oorzaken en hij is door Osewoudt
opgeroepen als de geest uit de fles op een moment dat de behoefte aan zijn komst
het grootst was.
Maar, kan men zich afvragen, heeft Dorbeck dan alleen bestaan in de verbeelding
van een paranoïde Osewoudt, was hij alleen een waanvoorstelling zoals inspecteur
Selderhorst en de psychiater menen? Er is toch het uniform dat wel degelijk gevonden
wordt in Osewoudts tuintje? Of is Dorbeck een geheel ‘literaire’ figuur, een
personificatie, die men alleen mag beoordelen volgens de wetten die binnen het
literaire werk gelden en die zich onttrekt aan elke ‘realistische’ beschrijving?
Ik geloof dat geen van beide interpretaties hier volledig juist is en geef een
veronderstelling waarvoor ik geloof voldoende gronden te kunnen aanvoeren om
haar aannemelijk te maken.
In de roman wordt namelijk nóg iemand genoemd die op Dorbeck (en dus op
Osewoudt) heeft geleken: Egbert Jagtman. Zomaar een grapje van de schrijver, om
de zaak wat ingewikkelder te maken, lijkt me dat niet, want het verhaal is al
gecompliceerd genoeg. Daarvoor had Hermans niet nog een derde dubbelganger
nodig. Bovendien worden er over Jagtman een paar heel opmerkelijke feiten
meegedeeld.
Egbert Jagtman lijkt niet alleen op Dorbeck, hij is ook net als hij officier in het
Nederlandse leger als de oorlog uitbreekt. Hij woont op het Legmeerplein 25III in
Amsterdam, hetzelfde adres waarnaar Dorbeck Osewoudt zijn foto's laat sturen.
Bij zijn tweede bezoek aan Osewoudt vertelt Dorbeck hoe hij in Rotterdam
gedurende het bombardement twee Duitsers (waarschijnlijk parachutisten) heeft laten
neerschieten. Veel later blijkt uit Duitse dossiers ‘dat Egbert Jagtman (...) de officier
(is) geweest die in Rotterdam 1940 die twee
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Duitsers heeft laten executeren tijdens het bombardement.’ Deze passage staat in de
Donkere kamer cursief afgedrukt.
Nu is het ongeloofwaardig dat op dezelfde tijd op dezelfde plaats twee verschillende
personen, die alletwee officier waren en beiden op Osewoudt leken en ook nog
hetzelfde adres hadden, aan anderen opdracht zouden hebben gegeven tot de executie
van twee Duitsers, temeer omdat dan ook het tweede voorval wel aan de politie
bekend zou moeten zijn geweest, want alles speelde zich af in aanwezigheid van
derden. Het is dus zo goed als onmogelijk dat de ‘Dorbeck’ van de fusillade een
ander zou zijn dan Egbert Jagtman, vooral omdat een officier met de naam ‘Dorbeck’
praktisch gesproken niet bestaan kàn hebben. Alles heeft men immers onderzocht
om Dorbeck op te sporen (zo is men ook op de figuur Egbert Jagtman gestuit)! We
moèten dus wel aannemen dat het eerste wat de politie heeft gedaan, is geweest te
controleren of er een luitenant Dorbeck bestond. Het resultaat van een dergelijk
onderzoek zal wel negatief zijn geweest, want in de advertentie waarin de politie
inlichtingen over Dorbeck verzoekt, staat dat hij ‘zich uitgaf voor een officier van
het Nederlandse leger.’ En dat iemand de schuilnaam ‘Dorbeck’ zou hebben gebruikt,
is zo goed als uitgesloten, ten eerste omdat daar op de eerste oorlogsdag nog geen
enkele reden voor bestond en ten tweede omdat er een hele groep soldaten bij
aanwezig was, die allicht de juiste naam van hun luitenant hebben gekend.
Maar nu lijkt er een probleem te rijzen, want op 20 juli 1940 meldt Jagtman zich
bij de Duitsers en verdwijnt hij voorgoed in gevangenschap, en nà die datum heeft
Osewoudt nog verschillende ontmoetingen met Dorbeck Hoe zouden dan Dorbeck
en Jagtman nog dezelfde kunnen zijn?
Ik geloof dat er maar één verklaring mogelijk is: tijdens zijn eerste twee bezoeken
aan Osewoudt bestaat ‘Dorbeck’ wel degelijk, alleen is zijn naam dan Egbert Jagtman.
Daarna komt hij niet meer terug omdat hij gevangen zit, en neemt ‘Dorbeck’ (de
geheel psychologische dubbelganger) zijn plaats in.
We hebben gezien hoe Osewoudt bij het uitbreken van de oorlog ineens weer
hooggespannen verwachtingen had van de buitenwereld en hoe hij, als hij daarin
wordt teleurgesteld, weer compensatie zoekt in ‘machtige’ fantasieën. Zijn verdrongen
Ik moèst tot activiteit komen, was het niet in de werkelijkheid dan toch in zijn
verbeelding. En juist dan stopt de auto met militairen voor Osewoudts deur. Hij
gedraagt zich geëxalteerd: iedereen mag sigaretten meenemen zonder dat hij hoeft
te betalen. Onder hen bevindt zich iemand die sprekend op Osewoudt lijkt, Jagtman,
iemand
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die in zijn uiterlijk net dàt heeft wat Osewoudt mist, of denkt te missen. Bovendien
is hij officier. De foto's die Osewoudt later voor hem ontwikkelt en afdrukt, getuigen
alle van zijn viriliteit: het zijn opnamen van een sneeuwpop met een helm en een
karabijn, drie soldaten met gasmaskers en van een soldaat achter een mitrailleur.
De luitenant is een man uit een volkomen andere wereld, iemand die bij zijn volgende
bezoek Osewoudts overspannen fantasieën nog meer zal prikkelen met zijn
bravourachtige verhaal over de executie in Rotterdam, en door het verwisselen van
zijn uniform voor Osewoudts burgerkleding. In hem herkent Osewoudt al bij de
eerste ontmoeting zijn eigen ik-ideaal, waarop hij onmiddellijk al zijn gefrustreerde
verlangens projecteert. Daardoor kan het volgende, uiterst subjectieve portret ontstaan:
hij is een man met ‘grijsgroene ogen, die hem (= Osewoudt; D.B.) aankeken of zij
iets bijzonders in hem zagen. Nog nooit hadden ogen hem aangekeken op zo'n manier,
behalve als hij zichzelf in de spiegel zag.’ ‘Dorbeck lachte. Zijn witte tanden stonden
zo recht en aaneengesloten, dat het leek of zijn gebit uit twee ononderbroken messen
van ivoor bestond. Hij had zwart haar en langs zijn onderkaak lag een blauwe schaduw
van baardstoppels, zijn wangen gloeiden roodachtig onder zijn jukbeenderen. Hij
had een stem als een klok van brons.’ De jonge luitenant is hier zo adorerend
beschreven dat hij meer op een reclameplaat van een James Bond-film lijkt dan op
een mens van vlees en bloed.
Om mijn veronderstelling dat het bestaan van Dorbeck zijn aanleiding heeft gevonden
in de verschijning van Egbert Jagtman, meer steun te geven, wijs ik nog op een paar
opmerkelijke punten.
1. Tijdens de eerste twee bezoeken van ‘Dorbeck’ is er geen sprake van een
droom-achtige sfeer of van coïncidenties. Dorbeck komt de eerste keer aanrijden
met een vrachtauto vol soldaten (later is hij steeds alleen) en rijdt daarmee na verloop
van tijd weer weg. ‘Osewoudt keek hem na.’ Ook zijn tweede bezoek is volkomen
normaal: ‘Twee dagen later stopte een Nederlandse officier op een motor voor
Osewoudts sigarenwinkel. (...enz.)’. Van een geheimzinnige verdwijning is hier
evenmin sprake. ‘Dorbeck raapte zijn motor op en startte. (...) Hij lachte, de motor
raasde. Terwijl hij wegreed keek hij nog naar Osewoudt om.’ Nu geen trams die het
uitzicht belemmeren, geen natuurverschijnselen die Osewoudt belettten Dorbeck
duidelijk te zien. Alles speelt zich af bij klaarlichte dag en er gebeurt niets ‘vreemds’.
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2. Er is een volledig verschil tussen het gedrag en de wijze van spreken van de
‘Dorbeck’ tijdens de eerste twee ontmoetingen en van Dorbeck daarna. De eerste is
een bluffer, een jongen met lef, en zeer impulsief getuige zijn optreden in Rotterdam.
Maar hij is een volstrekt ‘reële’ figuur. Hij handelt zoals een jong militair zou kùnnen
doen. Bovendien praat hij veel en op een jongensachtige, snoeverige toon. Tegen
Osewoudt is hij bijzonder joviaal. ‘Moet je horen wat mij is overkomen.’ ‘Daar staan
godverdomme Duitse parachutisten’; ‘Even schieten, auto kapot, mijn hele sectie
buiten gevecht’; ‘Ik loop in een straat, (...) maar wat zie ik?’; ‘Weet je wat ik gezegd
heb? Ik zeg: jullie denken zeker dat ik geen krant lees? Dat ik achterlijk ben?’; ‘Ik
zie toevallig drie soldaten lopen met karabijnen en ik heb die twee kunstenaars
onmiddellijk laten neerschieten. Als ik mijn eigen pistool niet was kwijtgeraakt, had
ik het eigenhandig gedaan!’ En dezelfde overmoedige toon op bladzijde 26: ‘Ik kan
mij niet gaan melden als krijgsgevangene. Ook al heeft heel Nederland gecapituleerd,
dan zal ik nog wel capituleren op een ogenblik dat het mij schikt.’
Dat is een manier van spreken en dat zijn vooral daden die absoluut niet passen
bij de geheimzinnige, al-wetende Dorbeck, die zelf nooit enig risico lijkt te lopen en
die Osewoudt nooit iets uit zijn privé-leven toevertrouwt, een man die tot hem spreekt
vanuit een ongenaakbare hoogte. Hij is de totale antipode van de soldaat van vóór
de derde ontmoeting.
3. Bijna 350 bladzijden verder krijgt de lezer ineens te horen hoe het Egbert Jagtman
vergaan is een paar maanden na de executie in Rotterdam. ‘Bij de eerste oproep in
de krant is hij zich gaan melden bij de Duitsers. Hij heeft gezegd: Hier ben ik! Jullie
kunnen met mij doen wat jullie willen, maar ik heb er geen spijt van! Ik ben een
Nederlands officier. Tijdens het het bombardement waren de Duitse linies nog een
eind van Rotterdam vandaan, ik had het recht iedere Duitser die zich achter de linies
bevond te laten neerschieten als een franctireur, kan mij niet schelen of hij met een
parachute naar beneden is gekomen of niet. Ik heb met jullie moderne
overvalstechniek geen bal te maken.’
De frappante overeenkomst in toon (openhartig en overmoedig) en gedrag
(impulsief) met de ‘Dorbeck’ van voor de derde ontmoeting is duidelijk. Dat Hermans
na 350 pagina's deze stijl ineens weer opvat, geeft die overeenkomst zelfs nog meer
nadruk.
Ik geloof hiermee voldoende argumenten te hebben aangevoerd om mijn
veronderstelling dat de - volkomen onschuldige - ontmoetingen met
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Jagtman de directe aanleiding zijn geweest voor het ontstaan van Dorbeck, kracht
bij te zetten. Ik herinner alleen nog aan Osewoudts wonderlijke reactie wanneer hij
hoort dat er een vliegtuig is gevallen op Legmeerplein 25III, het adres waar, blijkens
‘Dorbecks’ eigen opgave, Egbert Jagtman woonde, en dat daarbij de hele familie
Jagtman is verongelukt. ‘Weer thuisgekomen legde hij de foto's weg op een veilige
plaats, als herinnering aan de enige man die hij ooit bewonderd had.’ Hier identificeert
Osewoudt Dorbeck impliciet met de naar zijn mening omgekomen Egbert Jagtman,
waarmee hij in een spontane opwelling iets ‘verraadt’ van de gecompliceerde structuur
van de roman, waarin een objectieve en een zeer subjectieve waarnemingswereld op
buitengewoon knappe wijze door de auteur tot één geheel zijn verweven.
Als Jagtman na zijn tweede bezoek niet meer terugkomt, wordt Dorbeck een
zelfstandige figuur. In hoeverre hij dan volledig hallucinatie is of een literaire
personificatie wordt, kan ik niet uitmaken. Waarschijnlijk zijn vanaf dàt moment
werkelijkheid en hallucinatie niet verder uit elkaar te ontwarren. In elk geval zou het
bestaan van twee ‘dubbelgangers’ (een natuurlijke en een psychologische) kunnen
verklaren waarom de straat en het huis waarin Osewoudt vlucht, na de oorlog niet
meer gevonden kunnen worden en het uniform van ‘Dorbeck’ wel. Ze dateren
namelijk uit twee verschillende ‘werkelijkheden’.
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[Gedichten van J. Hamelink en P.H.H. Hawinkels]
Jacques Hamelink
Moeder; toen je me uitstiet
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Nu de herfst koud als god
Nu de herfst koud als god in nekwervels en wortels vaart
Word ik ontmanteld, is er geen vindplaats.
In mijn ondersteboven gebouwd huis van kurk
Scharrel ik broedziek en betoverd
En ken geen andere genade
Dan de vampier die mij de slagaders opent.
Bevreesd, vliespotig op dit sterk water
Dat de geur van verbrand mensenhaar
En oude paringen bewaart,
Waag ik mijn hals. Luchtbel en lopend vuur
Houden mij drijvend. Een brandende kamstaart
In de diepte is mijn verspieder.
Mijn weer met bezemen gekeerd huis
Beeft van heugenis. Schedelbeen sluit zijn naden hechter
En versteent. Ik slaap op spijkers,
Naakt, holhoofdig en gereed.
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Jacques Hamelink
Aardbewoner
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Atlas van Bosch
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Een wicht gestorven in de holle kom
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Trek
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Niemand die mij strafte
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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P.H.H. Hawinkels
Het leven op aarde
Naar ‘Het hooien’ van Pieter Brueghel
Nu zal het spoedig avond zijn.
In de bomen als een goede stroom
uit de hoorn der bergen verzamelen op vilten zolen
zich de bendes van de nacht al; zo meteen
zullen zij, doelmatig en geruisloos als abstracte katten
uitzwermen en de duisternis uitzetten, zoals een plant
dat doet; maar nu
heerst stilte.
De zon heeft al vaarwel gezegd; de horizon
draagt nog de stille bleekheid om zijn dood,
maar in de landen, al de lagen,
waarin die zich voor het oog groeperen,
is een korte poos
van rust.
De mensen gaan vermoeid naar huis,
of werken nog wat door, met wat de aarde
en de dag hun opgeleverd hebben,
maar de hemel werk nu eenmaal samen met de nacht:
boven hun doen, 't lijkt op spel, boven hun gang
op weg naar huis, hangt zwaar 't ooglid,
donkerblauw, te talmen.
Meisjes draaien als altijd voorbij,
hun lach rilt en stoot zichzelf vooruit
naar dat onmetelijk zwijgen,
dat vogels in zich opneemt net zo goed als burchten,
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molens en handelssteden, rivieren waar een schip in snijdt,
en nogmaals bomen, wier gebladerte niet eens
beeft in 't bijzijn van de grote nacht.
Hoe goed nu dat men toebereidselen treft om weg,
om naar het dorp van de vergetelheid te gaan; schatrijk
blaast de weide zijn veelvoud aan wangen op,
dronken graait de boer 't corrupte hooi naar zich toe.
Nu zal het weldra avond zijn.
Groots, onverbiddelijk zal 't enorme oog
van het heelal zich sluiten, en daarmee
zal al 't verbazen, heel de menigvuldigheid, o,
het rood van uw kleren, uw vruchten, uw rinkelend lachen
en uw donkere bemoeienis met zwijnen, met god en met
de vertwijfelde, vriendelijke noodsprongen van
de klaproos hier en de braamstruik daar,
het afleggen tegen, bezwijken aan
het alleswegvagend niets dat nu
zijn uur wacht in de hoogte.
En wie of wat zal straks
als de dood egaal zijn lijf
laat zakken op deze weelde, de tot waanzin drijvende
pracht, iets baten? Wie?
De boer soms, die innig als een vlieg in zijn pootjes,
zijn zeis wet? De ruiters, die razen
over verre welvingen gras, de man die alleeen
de nacht in de ogen ziet, als een held of als een konijn?
De daad onder daken, in de schoot vol onraad
en een geringer bezwijken?
De bomen beven niet in 't minst; vogels zweven heel kalm
en zonder kopzorg onder boven; mannen keren vrij van angst
en gaan het land in waar hen de nacht verrassen zal;
de einder is lichtblauw, en de vrouw
die van de wereld weg lacht
heeft een ongezien gezicht.
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P.H.H. Hawinkels
Historia naturalis
Wanneer thans de herten, dragers van zeer
speciale okers, beschimmeld voorts met de allernieuwste
snufjes op 't gebied van goud en zonlicht,
nuchter onder het dressoir uit het bos
getreden komen, treffen zij
een mooie wereld aan.
Hier is
de uitgewassen vitrage te drogen gelegd
op doornen haag, die 't lijdensverhaal
begrijpelijk mocht maken, toen; hier
stappen de mysterieuze jongelui een ogenblikje
van hun Harley Davidson en speuren
ritmisch naar iets op de grond,
en in de verte, waar matineuze chinezen
stoïcijns haaievinnensoep naar binnen lepelen,
komt mijn grote vriend spiernaakt aan:
en, tot niet zuinige verbazing van de
langs zijn levensweg als altijd opgestelde
suikerbeesten en uitgezogen, opgeverfde eierdoppen,
vertoont zijn buik frappante punten
van overeenkomst met 't harnas van
Caius Iulius Caesar Octavianus in
de slag bij Philippi.
En voor de zachte ogen buigt zich stil
de Circassische schone over naar de zwaarbewapende, zoëven vol genot gestorven kuddekoning
& godsvorst, wiens lippen kostbaar waren als nerts
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en die nog steeds haren heeft als een kat, zij is gelukkig, zij droomt niet, want van dromen
stroomt een genade uit die gevaarlijker is dan
de domme sagenglans van de nachtlucht.
Omhoog de aandacht! Daarboven
trekken de socialistische planeten doodgemoedereerd
hun baantjes tegen 't opake fond dat 't voorstelbare
afsluit; en zo, doorgeredeneerd, zakt 't zachtste
aller ogen als een aangeschoten parachutist tot bij
een handzaam blikveld, waarbinnen
het roodborstje en de kiezelsteen collegiaal en ìnblij
paardje rijden op hun eigen determinerende factoren.
Dat is een mooi gezicht, - en de kroonherten
leggen tevreden de kop in het gras
dat slaapt, en zuchten.
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Vestdijks Zo de ouden zongen... (II)
H.U. Jessurun d'Oliveira
2. De thematiek
Nauw met het perspektief en de optiek hangt de thematiek samen. Men kan er
trouwens over aarzelen, wat nu eigenlijk het thema van deze roman is: er zijn
verscheidene dominante aangelegenheden. Ik praat de flaptekst even na: ‘De roman
van een familievete, een jeugdroman, iets als een schelmenroman, en de roman van
een grote liefde.’ Het is moeilijk aan een van deze zo verweven aspekten de voorrang
te verlenen, en bovendien is daartoe ook geen dwingende noodzaak aanwezig. De
interferenties maken dat men, doordat men éen aspekt bij de kop pakt, te maken
krijgt met alle andere. (Alleen het picareske element schijnt mij minder sterk op de
voorgrond te treden.) Laten we maar een vraag stellen: hoe is het verloop van de
familievete? Bij de beantwoording zijn zijsprongen, gegeven de verknooptheid van
de thema's, onvermijdelijk.
Het verhaal zet als volgt in (I, 2)
Het geluksgevoel op mijn twaalfde jaar hing met de geur van verf samen.
Ons nieuwe huis - het derde in die stad - gaf deze geur overvloedig van
zich, heerlijk in de meizon, olieachtig en toch sterkend en koel (...). Het
huis zelf was niet zoveel bijzonders (...) maar de ligging ervan, juist daar
waar de gracht een knik maakte (...) maakten er in mijn ogen een klein
paleisje van (...).
Vergelijkt men de mededeling dat deze derde woning aan de gracht ligt met
biografische gegevens, dan blijkt, dat Vestdijk, geboren in 1898 op het adres
Voorstraat 61a, verhuist naar Lanen 82a (de Spekmarkt) in 1902, en op elfjarige
leeftijd (in 1909) opnieuw verhuist, voor korte tijd, naar de Zuid-Ooster Singel 21a.1
De Zuid-Ooster Singel, die in de Anton

1

Schrijversprentenboek 2. S. Vestdijk, p. 4; vgl. Gregoor, l.c. p. 29 vlg.
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Wachterromans eenvoudig de Singel heet1, wordt hier, naar men mag aannemen, ‘de
gracht’ genoemd. De toponymie heeft in Zo de ouden zongen... een abstrakt karakter:
steden, dorpen en straten zijn naamloos en worden alleen beschreven naar bepaalde
eigenschappen en hun onderlinge relaties. Aan de gracht ligt de ambachtsschool
waarvan de vader van Roel direkteur is. Een kleine afwijking van de
levensgeschiedenis van Vestdijk is, naast het beroep van de vader, het leeftijdsverschil
ten tijde van de verhuizing: Roel is een jaar ouder, als ik mij niet vergis. Ook de
schrijver S... uit Het glinsterend pantser is gesteld op de lucht van hout en olie: ‘Het
stadje was vooral een houtstadje in die jaren en wanneer ik mij in mijn jeugd verdiep,
dan is het altijd die oude geur die uit de verte komt aanwaaien (...) Gezaagd hout
moet éven naar smeerolie rieken, dan is het de heerlijkste lucht die er bestaat, en het
hout van de van Groeningens rook zo.2 Dit wil, opnieuw, niet zeggen, dat deze S...
met Roel Starmans of de schrijver Vestdijk moet worden gelijkgesteld, (daarvoor
zou Bert Deprez op goede gronden eveneens in aanmerking kunnen komen) maar
wel, dat eenzelfde gegeven, herinnering desnoods, door Vestdijk op verschillende
manieren wordt gebruikt. Het splinternieuwe huis aan de gracht is de familie Starmans
verhuurd door de aannemer Heslinga, zonder kontrakt, en dat breekt ze lelijk op,
want ze zijn er nog niet in getrokken of Heslinga zegt hun op maandtermijn de huur
op. Deze Heslinga is voor Roel ‘een twijfelachtige figuur, omdat ik nooit wist of ik
hem groeten moest (...)’ (p. 13), omdat hij moeilijk in de kategorie van ‘heren’ paste.
Dezelfde moeilijkheid bij de hantering van de groetnormatuur ervaart de jonge Anton
Wachter tegenover de heer Visser:
‘Dag oom Visser!’
Het was een vreemdsoortige gestalte, die zich aan hen openbaarde, toen
ze zich omdraaiden. Een jongen van een jaar of tien, met een bleek, bol
gezicht, waarin de neus te ver vooruitsprong boven de terugwijkende kin,
wat hem tegelijk angstig en onnozel maakte. Verlegen wiebelde hij op één
been, en scheen niet te weten, of hij zijn pet moest afnemen of niet.3
Ook S... heeft moeite met de groetplicht, en wel tegenover de hout-

1
2
3

Gregoor l.c., p. 179.
Het glinsterend pantser p. 89/90.
Meneer Vissers Hellevaart, p. 73
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handelaar van Groeningen, die hij wel ‘recht en onbeweeglijk aankeek maar nooit
groette, tot op zekere leeftijd.’1
Het verraderlijk opzeggen van de huur hing samen met de verkoop door Heslinga
van het huis aan een van de jongere leden van het notabele geslacht van de Bronners,
waaraan Roel wel degelijk weet de groetplicht verschuldigd te zijn. Dat Heslinga
zich zo makkelijk weer weet te ontdoen van de familie Starmans berust, als vermeld,
op een slimmigheidje: de huurovereenkomst is niet in geschrift vastgelegd en valt
dus moeilijk te bewijzen.
‘O’, zei mijn vader, ‘dat is misbruik van de provinciale gemoedelijkheid.
Ik heb het nog over een contract gehad, maar hij zei: och nee meneer
Starmans, dat doen we hier nooit, onder kennissen.’2
Vrijwel op de overeenkomstige bladzij broedt de heer Visser in zijn boek op
soortgelijk kattekwaad.
‘Zodra ik de jonge Borgholt spreek, zal ik 'm zeggen, dat ie op 't huis van
Wachter rekenen kan. De troep moet er dan maar uit, als we toch
gebrouilleerd raken. (...) En een flinke koopsom, een mille meer dan ik
ervoor... ‘Tussen ons geen huurcontract nodig, dierbare vrienden.’3
Het gaat hier niet om het huis aan de gracht (de Singel) maar om dat aan het
Schoolplein; Gregoor tekent hierbij aan4 dat de familie Vestdijk de overeenkomstige
etage niet van het model voor de heer Visser had gehuurd.
Zoals aan de oude heer Borgholt de ‘deftig wiegelende’ gang opvalt, ‘die
eigenaardige vertraagde boulevardtred, in Lahringen het onbedrieglijk kenteken der
notabelen’5, zo bewegen zich de Bronners als ‘goedgeklede drentelaars’, die soms
‘belemmerd schrijden’, soms ‘gemoedelijk flaneren’6; zij lijken wel één grote, deftige
familie die zich in verscheidene boeken van Vestdijk hebben uitgezaaid als perifere
notabelen.

1
2
3
4
5
6

Het glinsterend pantser, p. 90. Later gaat S... toch tot groeten over, p. 99, p. 141
Zo de ouden zongen..., p. 25.
Meneer Vissers Hellevaart, (1954)2 p. 24.
l.c. p. 119.
Meneer Vissers Hellevaart, p. 30.
Zo de ouden zongen..., p. 47.
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Waar Visser in gedachten mee speelt, dat volvoert Heslinga in werkelijkheid: de
familie Starmans moet verhuizen naar een nieuw huis, dat op dezelfde gracht ligt,
drie minuten dichter bij de ambachtsschool, met een voor- en een achtertuintje, en
vader Starmans laat er een serre tegenaan bouwen.1 Deze konstruktieve daad wordt
door Roel opgevat als een eerste zet tegen Heslinga, die naar de opdracht kan fluiten.
Om het slimmigheidje van de aannemer kristalliseren zich de thema's uit.
Op zich zelf betreft het maar een triviaal voorval, maar voor Roel is het een
schanddaad van de eerste orde, die niet alleen Heslinga zelf, maar zijn hele familie
stempelt tot adderengebroed in verschillende gradaties waarop men zich te wreken
heeft tot de laatste ademtocht. Hoe komt het dat de ‘uitzetting’ zo'n machtige invloed
uitoefent op de jonge hoofdpersoon? Het is niet alleen de smaad, de familie Starmans
aangedaan, die uitgewist moet worden, al zal in zo'n klein stadje een dergelijk affront
ertoe hebben bijgedragen de familie Starmans haar plaats in de sociale stratifikatie
aan te wijzen. Ook speelt de solidariteit met de niet zo gezonde moeder, die een grote
hekel aan verhuizen heeft, en kort na het overgaan zich onder de behandeling van
een hartspecialist moet stellen, waarvan dan in Roels ogen de verhuizing en dus
Heslinga weer de schuld krijgt, een belangrijke rol. Ook krijgt men de indruk, dat
Roel tegenover zijn moeder inspringt voor de in haatdragendheid falende vader, die
de hele aangelegenheid eigenlijk uit een ironische gezichtshoek bekijkt en zo langzaam
is als gods molens bij het naderbij brengen van de gerechte straffen. Maar naast deze
beweegredenen, ontleend aan de gezinsverhoudingen, heeft Roel ook zijn eigen
aandriften om afbreuk te doen aan de vijand. Over de verfgeur in dat nieuwe huis
zegt hij met zoveel woorden: ‘Men begon een nieuw leven, en het rook naar het
oudste, het verlorenste paradijs’ (p. 12). Heslinga heeft hem dit nieuwe leven
onmogelijk gemaakt en hem tezelfdertijd uit het paradijs verjaagd, of in elk geval
uit een plek die daarop leek, en nog wel zonder voorafgaand eten van de boom der
kennis. Hij voelt zich dan ook een verschoppeling. Het lijkt erop, of Roel om de
uitdrijving te rechtvaardigen, achteraf de daden wil volvoeren waarop deze voorbarig
uitgedeelde straf staat,

1

vgl. Gregoor p. 37: ‘Kort voor het betrekken van deze woning had het gezin nog enkele
maanden op een ander adres aan die singel gewoond. Toen de keuze definitief was gevallen
op het lage, witte hoekhuis, met een klein tuintje aan de voor- en achterkant, liet vader
Vestdijk aan de voorkamer een ruime, lichte serre bouwen, waarmee het huis ook aan uiterlijk
aanzien won. Een kort smal straatje scheidde het van de grote Ambachtsschool.’ Zie ook de
foto's bij Gregoor. Vgl. tevens Het glinsterend pantser (p. 105) waar de vader van Bert
Duprez leraar tekenen aan de ambachtsschool is.
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waardoor omgekeerd de redeloosheid van de straf zonder schuld geaksentueerd
wordt.
Is dit niet een te zwaar gewicht toekennen aan wat zich voordoet als een terloops
geplukt beeld? De vraag stellen is haar ontkennend beantwoorden. In de eerste plaats
zal blijken dat dit beeld niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een stelsel
vergelijkingen, en verder is dit terloopse verwijzen naar mythologische en andere
kollektieve ervaringswerelden, waardoor individuele lotgevallen de allure krijgen
van noodlottige en paradigmatische gebeurtenissen waarin het fatum de hand heeft,
een voor Vestdijks werk karakteristieke kunstgreep die één van de toegangswegen
voor de tragiek erin oplevert. Alleen al door de stijlfiguur der similia overschrijdt
Vestdijk het strikt autobiografische. Het is aan deze makkelijk over het hoofd geziene
en als onschuldige vergelijkingen ingeklede spiegelingen aan een misschien
primitievere maar ook met meer dan levensgrote wezens en machten bevolkte wereld,
dat de provinciestadjes met hun gezapige bevolkingen opgetrokken worden. Achter
Lahringen doemt niet Harlingen op, maar schemeren van toevalligheden losgemaakte
verblijfplaatsen als paradijs en hel, Gomorrha en civitas dei, geregeerd door oerdriften
en archetypen, duivels en engelen. Grote woorden, overdreven ook zeker, maar toch
ook niet zonder kern van waarheid.
Door het isolement in een of meer citaten gaat een deel van het effekt van deze
stijlfiguur verloren, die nu eenmaal zijn werking heeft in het grotere geheel van de
roman. Wat met lichte toets in een bijzinnetje wordt gelanceerd, zo hier en daar,
krijgt door uitlichting een onbedoelde nadruk. Een betere methode zie ik echter ook
niet, en aan de verzwaring hoeft ook weer niet te zwaar getild te worden. Waar het
om gaat is de notie dat Vestdijk in zulke obiter dicta geen willekeurige
vergelijkingsobjekten met de haren bij zijn verhaal sleept, maar dit als het ware in
het strijklicht van het absolute en het algemene zet.
Ook de naamgeving gaat in die richting. We komen hier op het terrein van de
moeilijk bewijsbare associaties en persoonlijke indrukken. Roel, de ‘bezetene’, roept
de gedachte op aan zijn naamgenoot Orlando Furioso en vindiceert daarmee een
plaatsje in een europese traditie. Zijn achternaam, Starmans, vormt de snijlijn van
de starheid waarmee hij behept is en de onbereikbaarheid of zuiverheid van de
doeleinden die hij najaagt, als waren het sterren. Ook voor Heslinga, de duivelse
tegenspeler, geldt tot op zekere hoogte dit nomen est omen, want zijn naam komt
dicht in de buurt van ‘der hässliche’ een vertrouwde aanduiding van de heer der
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duisternis. Ook de namen werken, lijkt het wel, als een soort vergrootglas.
Vóór de uitzetting heeft Roel al enige bijzonderheden omtrent twee gezinsleden
van Heslinga verstrekt. Abram is ‘een soort vriend’ en klasgenoot, en een nogal
suffig en onverschillig heerschap. Koosje is diens oudere zuster, die al van de lagere
school is en die erom bekend staat dat zij belagers van haar jongere broertjes tussen
de benen schopt. ‘Dan stond ze te kijken, lang, knorrig, verongelijkt, een smalend
trekje om de mond, de zwarte ogen vol provinciale demonie, jonge godin der wrake
weggelopen achter een theelichtje, - en dan naderde ze, heerszuchtig, met
hoofdschokjes, als een loerende schommelende slang, en dan kwam, soms zonder
aanleiding, de trap;’ (p. 17) Ook met deze slangengelijkenis schijnt het alsof er niet
teveel achter gezocht mag worden, maar het is toch wel opmerkelijk dat deze slang,
net als in het paradijsverhaal vóór de zondeval nog over ledematen beschikt waarmee
trappen kunnen worden uitgedeeld! Weliswaar raakt Koosje in de loop van het verhaal
geen armen of benen kwijt, maar haar schoplust wordt dan ook beschouwd als een
mythe; Roel is dan allang uit zijn paradijs verdreven.
Na de huuropzegging breidt Roel zijn woede over de hele familie uit: ‘Veel meer
dan vroeger zag ik die familie als één geheel, een zwarte, een achterbakse, een familie
met rouwranden. Een familie die openlijke geweldpleging aan een meisje overliet,
te werk gaand achter de schermen, niemand sparend, gewetenloos, egoïst, sloom en
minderwaardig.’ Zoals hij zijn eigen familie in gedachten tot een gevechtseenheid
ombouwt, zo fabriekt hij ook een tegenpartij. Eigenlijk gelooft hij ook niet erg in de
tegenzetten van zijn vader, maar juist daaruit zou het gevoel kunnen ontstaan dat hij
het alleen moet opknappen, wat dan weer zijn hardnekkigheid en intransigentie in
de vervolging van de familie Heslinga verklaart. Hij is zelfs bereid om de nieuwe
eigenaar van het huis en anderen die naar zijn indruk onvoldoende solidariteit aan
de dag leggen ook in de ban te doen en in deze provinciale vendetta op te nemen.
De eerste vijandelijkheden van Roels kant zijn bescheiden van aard. Hij gaat
demonstratief in de ijskoude anti-Heslinga-serre zitten en wordt daarvan verkouden
(p. 29); naar aanleiding van een door Abram Heslinga rondverteld gerucht, dat Roel
ergens een ruit gebroken heeft, en dat voor de lezer niet eens onwaar hoeft te zijn
aangezien zijn agressieve dagdromen voor een deel vervuld zijn van het werpen van
stenen, breekt hij met deze (p. 34); en 's nachts fantaseert hij dan ook dat hij het huis
in brand steekt en de bewoners stenigt. ‘Het huis brandde als een lier, en de
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mooie verf knetterde’ (p. 33). Het vuur is een motief dat men bij Vestdijk telkens
terug zal vinden, nu eens laait het hoog op, zoals in De schandalen en De
vuuraanbidders (vgl. J.J. Oversteegen, Vestdijk en de objectiviteit, Merlyn I, 2, p.
15 et s.). dan weer krimpt het in tot een elementje in machteloze wraakfantasieën,
zoals hier.1 Ook het stenigen is, als gezegd, geen onbekende gewelddaad voor wie
het slot van Sint Sebastiaan kent. Veel weet heeft Roel niet van zijn breuk met Abram:
‘Want Abram was de ware vijand niet, was niet degene die mijn moeder ziek had
gemaakt, was niet de kwaadaardige macht op de achtergrond, die over lijken ging
en jongens van dertien jaar slapeloze nachten bezorgde, zonder dat zij hem anders
te kort hadden gedaan dan door niet te groeten op straat.’ (p. 36) Roels moeder is
natuurlijk om te beginnen ziekelijk van aanleg, maar dat zij ziek wordt is toch voor
een deel terug te brengen op haar opwinding over de onrechtvaardige bejegening
van Roel door de onderwijzer, bij wie zij verhaal komt halen. Roel vertelt dan argeloos
maar duidelijk: ‘Toch moet de opwinding te veel voor haar geweest zijn, want een
paar dagen later werd zij ziek (...) (p. 35). Projektie van zijn eigen schuldgevoel?
De zelfgekozen vijandschap brengt een kettingreaktie teweeg, onstuitbaar, en met
gevolgen voor het hele verdere leven van Roel Starmans. Wat begint als een
romantisch idee van een puber, zo gezocht en opgeblazen dat de omgeving zich er
alleen maar vrolijk over kan maken of onbegrijpend aan de kant staat, wordt allengs
getransformeerd tot een soort lotsbestemming die volkomen uit de hand loopt. Het
zijn ook niet zozeer de gebeurtenissen die in deze roman van belang zijn, als de
begeleidende overwegingen en rationaliseringen, anticipaties en duidingen, en vooral
de gevoelsverwarringen van Roel die de kern van het boek uitmaken. De
flaptekstschrijver zegt het kernachtig: ‘Het spreekwoord “Zo de ouden zongen piepen
de jongen” waaraan de titel van deze roman ontleend is, legt wel erg de nadruk op
de belangrijkheid der “ouden”, van wier stemmen de “jongen” een zwakke en wat
belachelijke echo mogen leveren. De belachelijkheid zal wel nooit geheel te vermijden
zijn, maar de machtsverhouding neemt in deze roman veeleer een omgekeerde
gedaante aan, aangezien wat voor de vader spel was, voor de zoon op den duur tot
een levensbepalende ernst gaat worden, die hij zelf met het noodlot vergelijkt.’

1

Later, als Roel om het huis van Heslinga sluipt, speelt hij met de gedachte een steen door
het raam te gooien (p. 63). En als hij zich indenkt hoe Jantine zich voelen moet, als ze de
bons heeft gekregen van Spiekstra, fantaseert hij dat ze bezig is van ellende de school in
brand te steken (p. 155).
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Hij is voor eigen rekening aan de gang, maar moet steeds meer het initiatief uit handen
geven aan wetmatigheden in de loop der gebeurtenissen waarin de tegenpartij vrijwel
even hulpeloos ronddrijft als hijzelf. Dat de titel het spreekwoord niet afmaakt en
kennelijk ironisch moet worden opgevat, geeft de vrijheid om het aan te vullen tot:
‘...piepen de jongen allerminst’, of: ...piepen de jongen van ellende. Wel grijpen de
ouden telkens in, maar tot nabootsing leidt dit niet; integendeel doen de jongen
gedurig moeite zich te onttrekken aan de bemoeienissen van de oudere generatie.
Dat dit maar gedeeltelijk lukt is niemand in het bijzonder te verwijten al kan men er
verbitterd om raken, maar een tweede stem levert dit niet op.
Hoezeer de vete een eigen bedenksel van Roel is blijkt als hij zijn nieuwe vriend
Wim Paardt in vertrouwen neemt en geen voet aan de grond krijgt voor zijn
voorstelling van zaken. ‘Daarbij voelde ik in Wim een gebrek aan belangstelling,
dat mij voor het eerst het besef bijbracht, dat het geval Heslinga niet iets was om met
anderen over te praten, dat ik er voorgoed mee opgesloten was in mijzelf, zonder
steun of medeleven (...)’ (p. 44). Wim vertegenwoordigt het onbegrip van de
redelijkheid; hij ridikuliseert Roels achterdocht en kwaaddenkendheid, verwijst
Koosjes trappartijen naar het rijk der fabelen en hij maakt hem erop opmerkzaam
dat hij geen reële uitlaat voor zijn wraakgevoelens heeft. ‘En o ja, natuurlijk had hij
gelijk, het was niet alleen een eenzaam plan, het was ook een onzinnig plan. En
helemaal geen plan. Het was minder dan niets.’ (p. 46)
Toch blijft Roel halsstarrig aan zijn imaginair komplot vasthouden. Zijn
éénmansguerilla tegen de vijandelijke familie neemt opmerkelijke vormen aan. Zij
richt zich namelijk in de eerste plaats op de manlijke Heslinga's en hun aanhangers,
terwijl de vrouwelijke leden van de familie zich vrijwel zonder uitzondering in zijn
gunst mogen verheugen. Dit begint al in de randgebieden als hij blijkt de jonge
mevrouw Bronners, die in zijn huis is komen wonen, ‘nogal aardig’ te vinden. Hij
fantaseert een verliefdheid van haar kant op haar achterneef, Gilles Bronners, die dat
dan eerst ‘uit domme ijdelheid’ niet merkt, maar later toch avances maakt op een
eveneens gefingeerd tuinfeest bij hem thuis. Deze kostelijke passage (p. 52/53) zou
men eigenlijk in zijn geheel moeten citeren. Ik zal dat niet doen, maar wel wil ik er
op vijzen dat in deze fantasie heel wat stille en ondoorgronde wensen een rol spelen.
Roel maakt van Gilles gebruik om terug te keren in het verboden paradijs en om door
zijn bemiddeling ook het hof te maken aan de jonge mevrouw Bronners,
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die in het huis de plaats van Roels moeder heeft ingenomen. Na deze fiktieve
Bronners-verwikkelingen is het niet te verwonderen als Roel bijzonder geïnteresseerd
raakt wanneer hij merkt dat Gilles met Koosje Heslinga gaat. Opnieuw slaat Roel
aan het fantaseren, nu dat hij Gilles waarschuwt voor het schoppende gevaar. ‘Gilles
zelf, als Bronners en als persoon, kon wat mij betrof doodvallen, maar ik gunde de
Heslinga's geen machtsuitbreiding op wie dan ook’ (p. 57). Maar daarnaast brandt
Roel van nieuwsgierigheid; nu hij zich hun lot heeft aangetrokken wil hij ook op de
hoogte blijven. In dit hoofdstuk (De muur) ontwikkelt zich dan ook het motief van
het voyeurschap, waaraan Hella Haasse een zeer verhelderend essay heeft gewijd1.
Zij merkt op: ‘De lezer ziet keer op keer in Vestdijks romans als het ware een prentje
van dezelfde situatie opduiken: een (meestal hooggezeten) figuur, die iets bespiedt
dat “sacraal” is, in de oude betekenis van heilig én gevloekt. Wij vinden het op
normale grootte (...) in Else Böhler, Duits dienstmeisje; heel klein, niet meer dan een
vignetje, in Aktaion onder de sterren, wanneer als terloops verteld wordt van de
vreemde zeeman, die vanuit een boom over de tempelmuur heen de “onmogelijke”
liefdedaden van Aktaions mentor, de kentaur Cheiron, gadeslaat; in De ziener (een
voor de ontwikkeling van dit thema uiterst belangrijke roman) vereenvoudigd tot het
grote, bezeten kijkende oog van de voyeur Le Roy, vanuit een boom gericht op het
verlichte venster van juffrouw Rappange; in De held van Temesa tenslotte veel
gecompliceerder: eenmaal echter heel duidelijk, in de passage waar Vestdijk beschrijft
hoe de kleine Plexippos (...) via een boom op de muur van het heiligdom klimt maar
inplaats van het verwachte “onnoembare” alleen ziet hoe in de hof de bejaarde priester
de tempelslangen melk geeft.’ Deze reeks, die nog aan te vullen zou zijn, wordt in
Zo de ouden zongen... voortgezet. Ook hier een vrijwel identieke situatie. Roel klimt
op de muur, verscholen onder de boombladeren, om te gluren naar Gilles en Koosje,
die hij diens huis heeft zien binnengaan. De tempelslangen van Temesa hebben plaats
gemaakt voor de slang Koosje. Staat de muur om het paradijs heen, of om Jericho,
zoals Wim suggereert? Hoe dan ook, de betrapping valt faliekant uit, want Koosje,
al vrijend met Gilles, ziet Roel zitten op zijn muur: de voyeur begluurd door zijn
slachtoffer, dat haar hoofd omgekeerd over de kanapeerugleuning laat hangen. Dit
wonderlijke kontakt, waarbij Gilles buitenspel staat, voltrekt een

1

Hella S. Haasse. Het heroön van Temesa, over een romanthema bij Simon Vestdijk, in:
Leestekens (1965) p. 45 en vlg.
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verandering in Roel: ‘Het was niet Koosjes weerloze houding half onder Gilles, die
haar eensklaps ongevaarlijk voor mij maakte, het was het besef, dat zij altijd
ongevaarlijk was geweest, bij het ergste trappen tegen de gevoeligste delen, en dat
de hele familie Heslinga ongevaarlijk was, en alleen gehaat kon worden bij wijze
van luxe. Ik wist niet wat het te betekenen had, maar ik wist, dat er een nieuw
hoofdstuk begonnen was met de Heslinga's, en dat mijn eindeloze, duistere en
zelfgekozen taak heel goed verenigbaar was met onderbrekingen die jaren zouden
duren.’ (p. 69) Dit hogere inzicht, verworven door zijn beloeren van de gelieven,
heeft voorlopig nog geen invloed op zijn praktische Vernunft.
De volgende dame uit het Heslinga-kamp is mevrouw Grootjes, de tweede vrouw
van de aannemer, die bij de hele familie Starmans nogal in de smaak valt; voor Roel
is vooral haar stemgeluid fascinerend. Als ze na enige tijd de bons krijgt van Heslinga,
is men daar ongelukkig onder: ‘En mijn vader zei: ‘Dit is zijn eigenlijke overwinning
op ons, daar kan geen mens tegenop, want het gaat nu niet om huizen of servituten.’
(p. 121)
Nauwelijks is mevrouw Grootjes buiten gehoorsafstand geraakt, of er treedt een
nieuwe Heslinga-trawante op, die al evenzeer opvalt door haar stemgeluid: Jantine
Schurink. ‘Wellicht zou zij voor mij in de nevel van het jeugdige en ongevormde
weer terug zijn gezakt, zo mij niet een bericht bereikt had, dat ik eerst niet geloven
kon. Dat was, dat zij een nichtje was van Abram Heslinga (...)’ (p. 127). Ze woont
in bij de Heslinga's, ‘onder de hoede van een bejaarde nicht met wit haar en pikzwarte
ogen, een helleveeg.’ Roel is van zijn stuk gebracht door deze onverwachte
machtsuitbreiding van de Heslinga's. Hij is geërgerd, bijna verontwaardigd omdat
Jantine zo sterk afwijkt van de andere, in termen van demonologie en diaboliek te
beschrijven Heslinga's. Nu hij gevoelig is voor haar aparte, rauwe, stemgeluid, voelt
hij zich rechtstreeks geattakeerd door deze ‘jonge heks’. Hij neemt dan ook de
gelegenheid waar om haar een keer te plagen als hij haar op de schoolgang aantreft,
maar als dit tot een de leraren alarmerend gekrijs leidt, neemt hij grootmoedig de
schuld op zich, die hij trouwens heeft. Korte tijd daarop, als hij met Wim Paardt op
meisjes uit is, worden zij met kracht in de rug gestoten, door wat Jantine en een
vriendin blijken te rijn. Ook dit in de rug gestompt worden door een meisje voor wie
de hoofdpersoon niet onverschillig is, loopt als een motief door de romans van
Vestdijk heen. Men vergelijke Het glinsterend pantser, waar Adri Duprez de schrijver
S... overdrachtelijk een ‘stoot tussen de schouderbladen’ toedient (p. 16). Later, als
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Roel met Jantine danst op het schoolbal, vertelt hij haar, dat de stomp zo'n indruk
op hem gemaakt heeft, omdat die hem deed denken aan de passage in Stevensons
Schateiland waar de scheepskok Silver iemand zijn kruk tussen de schouderbladen
smeet; de lezer vertelt hij tegelijkertijd dat hij maar wat fantaseert, dus zo'n indruk
heeft die scène uit Schateiland nu ook weer niet op hem gemaakt. Het lijkt erop,
alsof zulke aanvallen in de rug het beeld vormen voor een zeer gevaarlijk soort
agressie: de uitnodiging tot verliefdheid van de kant van jonge meisjes, en het is
natuurlijk een vaak geregistreerd feit dat kalverliefden met stoeien beginnen. Over
Jantine verspreidt zich het gerucht, dat ze met haar broer in de hooiberg heeft gelegen.
Dit gerucht is afkomstig van een vierdeklasser, Spiekstra die, door Roel uitgehoord
Abram als zegsman aanwijst, en het even later zelf met Jantine aanlegt. Roel houdt
zich zoveel mogelijk afzijdig: ‘Maar al te goed begreep ik ervoor te moeten waken
niet door een soort herhalingsdwang de spion te worden, die Koosje en Gilles van
mij hadden gemaakt.’ (p. 150). Deze laatste formulering wijst erop, dat Roel zichzelf
ziet als iemand, die er allemaal niet veel aan doen kan, die geschoven wordt, een
slachtoffer van de omstandigheden, en dat komt ook enigszins overeen met het beeld
dat anderen van hem hebben, zij het dat deze de bulldozer zien als een onbeheersbaar
element in Roel zelf. Roel kan het niet laten: hij probeert Jantine met Spiekstra te
betrappen. De herhalingsdwang is dus allerminst illusoir. Al gauw geeft Spiekstra
Jantine per briefje weer haar congé, en dit feit maakt een enorme indruk op Roel. In
de klas wegpeinzend rekent hij eerst af met Spiekstra door een portret van hem te
schilderen waarvan de scherpte moordend is, en vervolgens, zich vagelijk schuldig
voelend aangezien hij meent de hand te hebben gehad in de liaison, denkt hij zich in
hoe jammerlijk Jantine zich nu wel voelen moet. De verbeelding gaat schoot met dit
schoolkinderenverdriet, dat voor Roel meer dan levensgrote proporties krijgt, en de
grondslag vormt voor een omvattend medelijden, humus voor liefde. Niet wat er
werkelijk voorvalt is, opnieuw, in het leven van Roel van de meeste betekenis, maar
wat zijn sterk ontwikkelde verbeeldingskracht ervan maakt. Hij reageert dan ook
niet op gebeurtenissen, maar op wat zijn fantasie ervan heeft gemaakt. ‘Het verwaasde
wel, dit intieme en zo ondraaglijk bekoorlijke inferno, het kon niet standhouden,
maar ik wist, dat het er wás, ergens in mij en ergens in een klasselokaal, en ik wist,
dat het van een geweldige betekenis was, en dat ik er nooit helemaal van los zou
kunnen komen’ (p. 155). Na de les slaat Roel zonder verklaring of preliminaire
woordenwisseling Spiekstra drie tanden
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uit de mond. Wim Paardt vraagt hem, of het hem in de bol is geslagen, en inderdaad
in zekere zin is dat de verklaring, maar ook is de tuchtiging van Spiekstra op te vatten
als zelfbestraffing, via een omweg. Hij voelt zich op de koop toe nog miskend ook,
als Jantine niet overloopt van dankbaarheid, wat hem weer brengt tot gefantaseerde
dankbetuigingen en de daarop volgende droesem van de onvervuldheid der
verwachtingen, vermengd met schuldgevoel. Deze ergernis en geprikkeldheid, omdat
Jantine zich niet konformeert aan zijn droombeelden, leiden hem ertoe haar half en
half te verkwanselen aan de neef van Wim Paardt, een onverzadigbare
meisjes-versierende student: zij wordt aan deze beloofd voor het schoolbal dat voor
de deur staat. Roels reservatio mentalis blijft onuitgesproken en is onthullend voor
zijn wens haar te straffen voor haar tekortschieten. Op dit bal doet Roel om te
beginnen de ontdekking dat de Heslinga's eigenlijk verlegen zijn. ‘Verlegen duivels,
men zou niet zeggen dat zoiets bestond, maar het was zo.’ En verder, als hij van
Wims neef de student hoort, dat er iemand is, die Jantine naar huis zal brengen,
bespeurt hij opeens een gevoel van jaloezie op deze wegbrenger in zichzelf. Hij zit
dan in de koffiekamer, en koortsachtige gedachten schieten door zijn hoofd. Hij moet
erkennen verliefd te zijn op Jantine. ‘Ja zeker, verliefd. Er zat niets anders op dan
dit nu eindelijk eens te erkennen. Ik was verliefd op Jantine Schurink, ik was het
altijd geweest, vanaf dat die andere vervloekte naam met haar in verband was gebracht
(...) Maar wat ik óók wist - een van de weinige dingen die ik wist - dat was dat het
bij een iets andere samenloop, andere leeftijdsverhoudingen, wat minder trappen
tussen jongensbenen, evengoed Koosje had kunnen zijn.’ (p. 191) Zelf verbaasd, en
trots, danst hij met Jantine. ‘Het was of ik met haar door een heel schooljaar
heenzweefde, van de ene ongerijmdheid naar de andere, totdat wij hier waren
aangekomen, waar het dan toch eindelijk gebeurd was, even onverwacht en
onherroepelijk als een mokerslag op een kristalbol, die in scherven spat, en zich daar
weer uit opbouwt als door toverij. En binnen die huiveringwekkend koude kring,
aan de grenzen waarvan men alleen nog maar denken kon: Jantine Schurink, een
onbekende, onbestaanbare naam (...)’ (p. 196). Men herinnert zich onmiddellijk Roels
indrukken, en die van de oudere Roel daaraan toegevoegd als hij Jantine voor het
eerst ziet: ‘...een verdorven begijntje... Zo ziet men ze daar, bij Bosch, in een glazen
ei zitten.’ Hier is niets toevalligs aan. Na het bal brengt hij haar thuis, en daarbij
vallen omhelzingen en liefdesverklaringen. Jantine zet het dan op een praten over
van alles en nog wat, ‘terwijl ik veeleer geneigd was over de liefde en het
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noodlot na te denken, en over het verband daartussen.’ Ook probeert hij uit te vinden
wat zij van de Heslinga's vindt en of ze op de hoogte is van de vete, zonder dat hij
veel aan de weet komt.
Een niet geheel onverhuld antwoord op de vraag naar het verband tussen liefde
en noodlot geeft Roel zelf, als hij de volgende ochtend wakker wordt, ‘met een gevoel
alsof er een ramp was gebeurd. Een betrekkelijk rustig gevoel toch wel, want de
ramp lag achter mij, zij het nog maar kort achter mij. Dat had ik te dragen; de ramp
was het gevolg van vroegere rampen, of tegenslagen, die ikzelf, willens en wetens,
uit overmoed, gedeeltelijk ook uit domheid, groter had gemaakt dan zij waren, alsof
ik mij telkens opnieuw in ten waterstroom had gestort, waaraan ik mijn eigen gewicht
meegaf, net zolang totdat de aldus versnelde cascade zich in een vijver stortte en
daar na hevig geplas tot rust kwam’ (p. 207).
Roel heeft de weelde van het onderhouden van de familievete niet kunnen dragen:
hij is onder zijn spinsels bezweken. Hij ervaart zijn verklaarde liefde voor Jantine
als een ramp die hij zoal niet bewust gezocht, dan toch onbewust uitgelokt heeft. De
haat jegens het Heslinga-nest heeft liefde gegenereerd, met alle verwarring der
gevoelens van dien. De machts-uitbreiding van de gehate familie die hij ten koste
van alles had willen tegengaan, strekt zich nu ook over hemzelf uit. Na de kortsluiting
die hem in het kamp van de vijand brengt komt een gevoel van rust over hem. Al
met al is deze ontwikkeling toch te beschouwen als een zekere emancipatie ten
opzichte van het idée fixe van de onaanraakbaarheid der Heslinga's; de familievete
begint af te brokkelen.
De jaloezie die Roel voor het eerst op het schoolbal voelde, strekt zich al gauw
ook over het verleden van Jantine uit, waarnaar hij al spoedig recherches onderneemt,
door broer Hajo en anderen daarover uit te horen. Ook in deze onderzoekingen speelt
het voyeurschap naast de jaloezie een rol. Het gevolg is dan ook, dat als Roel en
Jantine samen een tochtje ondernemen, zij moeten merken gevolgd te worden door
haar neven Abram en Bart, op hùn beurt spionnen. Roel maakt van deze gelegenheid
gebruik om Jantine weer eens op te stoken tegen de Heslinga's, zonder veel sukses
of overtuigingskracht. ‘Het zou haar ook zeker verontrust hebben, wanneer zij de
indruk had gekregen van een gedicteerde liefde, een liefde op bevel van dat
gecamoufleerde noodlot; zij zou niet begrepen hebben, dat ook met zulk een
twijfelachtige oorsprong liefde liefde bleef, en dat ik van haar gehouden zou hebben
ook zonder die donkere achtergrond. Maar was dit wel zo?’ (pag. 237).
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Roel twijfelt, en natuurlijk is dit een raadsel waarvoor geen oplossing bestaat. Zal
zijn liefde voor Jantine verdwijnen met de haat voor de Heslinga's die haar heeft
voortgebracht? Die familievete waarmee Roel Jantine gedurig aan boord komt laat
haar even siberisch als Wim Paardt.
Roels jaloeze neemt sterk toe, als hij opnieuw van Abram hoort dat Jantine vroeger
vies gedaan heeft in het hooi met haar broer Hajo, wat haar ‘het prestige (verleent)
van een tovenares in een eredienst, waarvan ik altijd uitgesloten zou blijven.’ Dit
motief van de incestueuze liefde die een wonderlijke aantrekkingskracht op Roel
uitoefent, is al voorbereid door de verhouding van Gilles met zijn nichtje die zijn
ontstaan dankt aan Roels fantasieën en door hem sterk begunstigd wordt. Later wordt
er ook nog gesuggereerd dat Abram Jantine op haar slaapkamertje belaagd heeft, en
Koosje vertelt, naar waarheid of niet, dat haar vader bij haar in bed heeft willen
kruipen na de dood van haar moeder (pag. 317), terwijl ook neef Hajo haar belaagd
zou hebben (pag. 327).
Ook deze affaire beschouwt Jantine die daarover ondervraagd wordt, als een niet
van waarheid ontbloot detail, wat Roel diep schokt. Hij krijgt een huilbui en als zij
hem dan troost en hem vrijheden toestaat houdt hij meer dan ooit van haar. Jantine
wordt steeds verder in bezit genomen, en ook haar verleden opent zich voor hem.
Het is een speciale attraktie haar te zien als ‘een kleine sloerie’, waarbij de lezer
overeenkomsten ziet met De dokter en het lichte meisje.
Maar als inderdaad Abram Jantine een keer thuis voor ‘hoer’ uitmaakt loopt het
mis. Roel grijpt dit voorval, waarover Jantine zelf de schouders ophaalt, aan, om
opnieuw over de Heslinga's uit te pakken, en haar van hen los te weken. Ze moet
daar uit huis, vindt hij; bovendien hoort ze, uit liefde voor Roel, haar familie te haten,
en in deze onuitgesproken wens zit het venijn: dan zijn de machtsverhoudingen
omgedraaid en heeft Roel de vijand afbreuk gedaan, die hem eerst door Jantine
overmeesterd had. Als Jantine niet op zijn ietwat overspannen dwingen ingaat - hij
heeft die avond een opkomende koorts - dreigt hij dat het uit zal raken tussen hen.
Gedeeltelijk buiten zijn toedoen - opnieuw - wordt dit dreigement werkelijkheid:
vader Schurink besluit, na geruchten over hun omgang, Jantine van school te doen
terwijl Roel ziek thuis ligt en zich in koortsdromen, waarin angst en schuld domineren,
purgeert van een deel van het Heslinga-syndroom. Als Roel na zijn longontsteking
weer voor het eerst naar school gaat - we zijn inmiddels in het laatste hoofdstuk -,
beseft hij pas goed dat Jantine weg is: ‘Ik was benadeeld,
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men had haar mij afgepakt’, en deze gedachte lijkt mij typerend voor het
slachtoffer-gevoel waartoe hij telkens zijn toevlucht neemt, en dat hem, samen met
een zeker gebrek aan initiatief in de werkelijkheid, op den duur inderdaad tot
slachtoffer maakt. Hij is dan al bezig zich van Jantine los te maken, en geeft de
omstandigheden de schuld. ‘Uit het oog uit het hart was niet iets dat van mij te
verwachten viel; maar die koortsweek stond gelijk met een aanzienlijk aantal kleurtjes
en lichtflitsen verwekkende slagen op dat oog, en het hart was vermoedelijk aan zijn
bloedvaten een paar maal omgedraaid.’ Men kan zich bij deze passage toch moeilijk
onttrekken aan de gedachte dat Vestdijk, toen hij dit opschreef, voor de lezer van de
Anton Wachterreeks een understatement over de tafel heeft willen schuiven. Roel
doet maar zeer lichte pogingen om weer met Jantine in kontakt te komen. De
aanvankelijk als bemiddelaar zich aandienende broer Hajo laat het al snel afweten
en Roel laat het er bij zitten, uit loyaliteit vooral met deze halve bondgenoot. Als
volgende bemiddelaar kiest hij niemand minder dan Koosje, met onduidelijke
motieven, waaronder vooral die om de lege avonden te vullen. Steeds
ondubbelzinniger blijkt hij Koosje te willen versieren, waarvoor men al eerder
verscheidene aankondigingen kon aantreffen, zoals in de koortsdroomfantasieën bij
zijn longontsteking, die, als het zo uitkomt door Roel ‘een simpele verkoudheid’
wordt genoemd, en dan weer als een vrijwel dodelijke ziekte wordt voorgesteld. Het
bagatelliseren komt hem goed uit als hij Jantine opzoekt en van haar verneemt dat
zij een jaar lang niet met hem wil verkeren om zijn wankele gezondheid te sparen,
immers, spermaverlies leidt tot ruggemergstering. Roel laat zich voorlichten en geeft
zijn Aufklärung door aan Jantine, zonder sukses. Kennelijk is Roels gezondheid voor
haar een voorwendsel; eerder zit er de angst achter om hem te verliezen wanneer zij
zich aan hem blijft geven of iets dergelijks. Dat hij Jantine niet weet te overtuigen,
ervaart Roel als een nederlaag, en al gauw dwalen zijn erotisch geladen gedachten
weer naar Koosje: ‘ik wist het, het gebeurde ergens in mij, in geheimzinnige en
afgelegen streken van mijn ziel, een soort hel, waar Heslinga als opperduivel troonde,
en slanke en in zwart bont gehulde duivelinnen glijdend mijn onschuld belaagden’
(p. 307). Roel wil dus best, ook al ervaart hij naast aantrekingskracht een zekere
afkeer van Koosje. Het lukt hem inderdaad, met wat moeite aan beide kanten, om
Koosje in te palmen. ‘Tenslotte, hoe men het wenden of keren wou, betaalde zij met
haar lichaam de schadevergoeding voor het huis, waaruit vijf jaar tevoren mijn ouders
waren verdreven’ (p. 316). Koosje geeft ruime bekendheid aan Roels
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‘afdaling in de hel der Heslinga's’, wat ertoe leidt dat hij uitvoerig uitgekafferd wordt
door Wim Paardt, die tenslotte weer vrede met hem sluit onder verwijzing naar zijn
‘bezeten natuur’; dat van die ‘bezeten natuur’ frappeert Roel.
De ontknoping laat niet lang meer op zich wachten. Koosje probeert steeds dichter
bij het centrum der Heslinga's de liefde met Roel te bedrijven, en daarbij ontwikkelt
zich tevens ‘een praktijk die zich technisch laat omschrijven als wederkerige
mishandeling niet uitsluitend ten dienste van de liefde’ (p. 331)1. Angstdromen komen
opzetten, waarin Koosje als een monster wordt gezien: ‘Zij rukte mij een been af,
vrat me op, spuwde me weer uit, ik was een dwerg geworden’ enz. (p. 333); ook hier
komt Jeroen Bosch weer om de hoek kijken.
In deze onverkwikkelijke situatie - van Jantine houden en haar niet mogen zien,
en het tegelijkertijd houden met Koosje en die niet kunnen luchten - wordt doorbroken
door een voorval dat Roel tenslotte doet handelen. Het is een van de hoogtepunten
van het boek, en meer dan dat. De lezer veroorlove mij een lang citaat. Op een avond
is Roel, onrustig, zijn huis ontvlucht en hij overweegt dan: ‘Ik had te veel achter de
schermen gekeken, te jong, te onervaren, en anderzijds te gretig belust op het ledigen
van zoveel mogelijk kelken, ik had mijn vader op de vingers gekeken, hem willen
verbeteren, zijn campagne van God de Vader tegen een namaakduivel in zijn hel van
hout in waarheid en tot de laatste consequenties willen voltooien. Mijn zonde was
hoogmoed, of minder fraai gezegd: bemoeizucht. (...) Eigenlijk had mijn vader zich
met Koosje moeten afgeven, iedere avond, iedere avond, tot er de dood door uitputting
op volgde.’
Eindelijk komt Roel tot het inzicht dat hij in deze provinciale ruzie, tot mythische
proporties opgepompt, de rol van de God der wrake, die hij bij wege van
plaatsvervangend lijden als understudy voor een nalatige vader op zich had genomen,
maar liever aan hem zelf had moeten overlaten: laat god zijn eigen zaakjes maar
opknappen, want stedehouders gaan er onderdoor en worden het slachtoffer van een
situatie waartegen ze niet opgewassen zijn, ook al scheppen ze enig behagen in
‘heilige zelfverslingering’. Als het eenmaal zover is dat Roel bijna zijn handen van
de

1

Roel laat de mogelijkheid open, dat hij daar zelf mee begonnen was, en dat is ook wel
aannemelijk, omdat zich een dergelijke praktijk van ‘wederkerige aanrandingen’ (pag. 261)
met Jantine had gevormd. Het zijn misschien deze elementen in zijn verhoudingen met de
Heslinga-meisjes die het duidelijkst samenhangen met het uitvechten van de vete, met de
wraaknemingen. Kastratieangst is er ook niet vreemd aan.
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Heslinga's als duivelse tegenspelers aftrekt, ziet hij de aannemer in een kroegje zitten.
‘Wat in elkaar gezakt, slecht zittende overjas, de ogen dofzwart en in zichzelf
gekeerd. (...) Maar voor mij zat hij daar voor mij. Niet dat hij mij zag; dat was de
bedoeling niet: ik moest hém zien. Hij zat daar als de vijand van mijn vader, die alles
van mijn vader gegapt had, tot de levensrust en het ouderlijk prestige toe, en met
blinde ogen stelde hij mij vragen: ‘Wat heb je gedaan met je leven, waarom ben je
te ver gegaan, waarom heb je me niet willen vergeten? Dit aannemertje. Dat was je
kans op behoud geweest. Wie geleerd heeft kleine aannemertjes te vergeten zal het
ver brengen in de wereld. In plaats daarvan heb je een grote aannemer van me
gemaakt, een afgodsbeeld, - wat de bijbel verbiedt, - een schoft, - wat ik niet ben, een oom, - wat ik helemáal niet ben, al mijn nichtjes spuwen op mij, - de vader van
een dochter, - wat ik óók niet ben, want wat je met haar uitspookt raakt mijn koude
kleren niet. Je had met mij moeten doen wat ik met jou gedaan heb: met rust laten.
Dan had je dat nichtje kunnen houden, dan had je je niet met mijn dochter afgegeven
(wat mij niet raakt), dan had je mij niet blootgesteld aan goddelijke weerwraak, omdat
je denkt dat ik je ongoddelijk behandeld heb, - want God lúistert wel naar jou, klein
lief kereltje, lief zoontje, - en dan hadden we nog eens gezellig een borrel kunnen
drinken en over de oude tijd praten.’
‘Toen ik voorbij was, lachte ik, want het was maar het veiligst mij aan mijn vader
te houden, en niet aan deze usurpator, die dat zelf niet eens wou zijn’ (p. 335/336).
In deze grandioze passage, die uit de verte doet denken aan die andere
zelfkonfrontatie, van Frits van Egters, probeert Roel tot klaarheid te komen omtrent
de ware aard van zijn verhouding tot de wereld zoals die in zijn relatie tot de figuur
van Heslinga gestalte heeft aangenomen. Hij is nog niet goed in staat dit zelfonderzoek
in een gesprek met zichzelf te formuleren; hij heeft de tussenkomst nodig van de
andere partij. Heslinga spreekt tegen hem door zijn dofzwarte, blinde ogen; Roel
beziet zichzelf door de ogen van het noodlot. Dat hij zich nog niet geheel verenigen
kan met deze visie, blijkt uit zijn lachje aan het eind, hij durft de waarheid ervan niet
volledig te aanvaarden, omdat tenslotte daarmee een heel belangrijk deel van zijn
leven op losse schroeven komt te staan, ongeldig verklaard wordt. Als Roel niet in
zijn binnenste de hel der Heslinga's had opgebouwd, dan zou alles anders hebben
kunnen verlopen. Het kleine aannemertje Heslinga, een groezelig zakenmannetje,
heeft hij
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in zijn fantasie opgeblazen tot een diabolische figuur, zoals zijn liefde voor Jantine
ontstaan is door het medelijden dat hij met haar had toen hij zich indacht toe verdrietig
zij zich moest voelen toen ze de bons kreeg van Spiekstra. Hij is inderdaad bezeten,
want hij handelt op grond van voor de buitenwereld verborgen fantasieën die voor
hem veel werkelijker zijn dan de alledaagse voorvallen waaromheen ze zich
uitkristalliseren. Noch zijn ouders, noch zijn vriend Wim Paardt, noch Jantine of
Koosje beseffen wat er in Roel omgaat, en zelfs voor hemzelf is dat alles aanvankelijk
allerminst duidelijk.
Het zou interessant zijn om van de kant van de psychologie te vernemen hoe men
denkt over Roels ontwikkeling tot volwassene. Van een simpel konflikt tussen zijn
vader en een aannemer maakt hij een theologisch drama waarin de vader tot god
wordt, de zoon voor de wraak zorgt waarvan hij tenslotte zelf het slachtoffer wordt,
en waarin incest van vlak na de verjaging uit het paradijs van allerlei tussenfiguren
onmiskenbaar is.
De ontmoeting met zichzelf door middel van Heslinga doet hem de knoop
doorhakken: hij maakt het uit met Koosje, die uit wraak alles doorvertelt aan Jantine,
waarop deze het op haar beurt definitief met hèm uitmaakt. ‘Ik had het gevoel ontsnapt
te zijn een een nieuw vrouwelijk wezen, om niet te zeggen vrouwmens, Jantine-Koosje
geheten, dat mij het leven zuur had gemaakt en mij aan de rand van de ondergang
gebracht’ (p. 339). De tweeëenheid van de meisjes vindt zijn parallel in de
tweeëenheid vader Starmans-Heslinga: om de één in ere te houden wordt de ander
pikzwart gemaakt. Men kan vermoeden, dat Roel niet zozeer het slachtoffer is
geworden van zijn Heslinga-komplex als wel van zijn behoefte zijn vader onaangetast
te laten, waarvoor hij zich heeft opgeofferd, en achter dit in de plaats treden van de
onvoldoende handelende vader kan men zich weer incestueuze, oedipale motieven
denken. Deze psychologische benadering is wel niet wezenlijk voor het begrip van
de roman, maar men kan er toch ook moeilijk buiten, gegeven de grote hoeveelheid
aanwijzingen die de verteller in zijn verhaal heeft aangebracht. Hierbij is wel te
bedenken dat het niet zozeer gaat om psychologische wetmatigheden in opbouw en
afbraak van relaties, als juist om de individualiserende kenmerken in Roels gedrag.
De psychologie verschaft een kader.
Als zijn inzicht in de werkelijke situatie dóórbreekt, is het al te laat. Hij heeft zich
dan al zo in de nesten gewerkt, dat er geen denken aan is de zaak terug te draaien.
Als het tot handelen komt blijkt zijn fantasie
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hem de pas te hebben afgesneden. Het resultaat is een leven waarin de fantasie plaats
maakt voor een spijtig en wrokkig zich bezig houden met het verleden: de herinnering
neemt de plaats van de vroegere fantasie in, en in zijn heden blijft Roel even
ongelukkig en onfortuinlijk als hij altijd geweest is. Deze uitkomst sluit ook aan bij
wat de oudere Roel op de laatste bladzijden van het boek als samenvattend oordeel
over de oorzaken van het mislopen van zijn leven met Jantine aangeeft: ‘Neen,
volgens mij is de enige oorzaak dat ene jaar, dat we elkaar niet mochten zien, en
waarin we elkaar te ongeregeld zagen. Men had ons met geweld uit elkaar gerukt,
wij konden niet meer samengroeien. De verwijdering was er letterlijk een, een simpel
van elkaar afraken in de ruimte, waarbij men de weg niet meer terug vindt, en waarbij
de tijd met zijn kleine ontluisteringen voor de voorwendsels mag zorgen. Want het
is niet waar, dat scheiding altijd de liefde beproeft en loutert en versterkt. Sommige
mensen moeten bij elkaar blijven, als het kan van uur tot uur, en zij zullen niet
vermoeid van elkaar raken, want hun liefde is een heilig bindmiddel, waarbij gerust
het lichaam in het middelpunt mag staan. (...) Liefde voor een afwezige heeft altijd
iets geforceerds, iets bloedeloos, het is een bedenksel, hoogstens als bedenksel reëel
(...). Niet omdat kinderen onrijp zijn, zijn schoolverliefdheden gewoonlijk tot
mislukking gedoemd, maar omdat men ze niet met rust laat.’ (p. 340/341)
Met deze bevlogen wrokfilosofie besluit Roel het verhaal van zijn ongelukkige
liefde; waarbij hij en passant Heslinga en Jantine's vader voor ‘eencellige dieren, die
nog een lange weg in de lijn der evolutie hadden af te leggen’ verklaart, en daarmee
slaat hij wat betreft de eerste kompleet naar de andere kant door. Hier blijkt al uit,
dat hij nog allerminst vrij staat tegenover de man die hij eerst in de hel op de troon
heeft gezet.
Een jaar of tien geleden heeft Vestdijk eens de op het eerste gezicht paradoxale
mening uitgesproken1, dat de roman begripsmatig thuishoort aan de kant van de
lyriek, eerder dan aan de epische kant. Het gaat er nu niet om of deze opvatting wel
staande gehouden kan worden, maar wel is het van belang dat de argumenten ervoor
van de essayist Vestdijk getoetst zouden kunnen worden aan het werk van de
romancier Vestdijk. Hij zet dan uiteen, dat de term ‘episch’ niet alleen het verhalende
element omvat, maar bovendien een gebondenheid aan de gemeenschap, met de

1

Het lyrisch beginsel van de roman. In: Schrijvers blootshoofds, ed. Nel Noordzij, 1956.
Herdrukt in: De leugen is onze moeder, 1965, p. 122-148.
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konsekwenties daarvan voor de vorm, veronderstelt. Daartegenover poneert hij dat
de roman niet alleen door, maar ook voor de enkeling is geschreven, en hij vervolgt:
‘In de roman zoekt de ziel zich in vrijheid uit te drukken, zich te herkennen, zich te
bevestigen. Wat daarbuiten ligt is minder wezenlijk. De mens maakt romans, omdat
hij een mens is, en de aandriften om het te doen zijn zijn eigen diepste aandriften,
die hij in laatste instantie met geen ander individu gemeen heeft.’ Hij meent dan dat
de epische kanten van de roman steeds meer zullen worden overgenomen door
moderne kunstvormen als bijv. de film (mij lijkt het dat dit de opvatting is van iemand
die niet vaak naar de bioskoop gaat, want daar is in toenemende mate sprake van
lyriek in Vestdijks zin: de door de visie van de maker meer dan door de gebeurtenissen
of akteurs bepaalde film), zodat de lyriek van de roman nog sterker en zuiverder naar
voren zal kunnen komen. Wat zijn dan deze diepste aandriften van de romancier, en
hoe zijn deze gekonditionneerd? Vestdijk komt aandragen met de bekende
frustratie-hypothese: ‘Wanneer iemand romans schrijft om zijn eigen diepste neigingen
te bevredigen, dan ligt, zou men menen, daarin opgesloten, dat hij die neigingen niet
op een andere wijze bevredigen kan, b.v. niet “in werkelijkheid”,’ waaraan hij
onmiddellijk op typisch Vestdijkiaanse wijze ook het ‘contrariwise’ toevoegt: ‘Men
schrijft, schept, niet alleen uit een tekort, maar ook uit een teveel, een overvloed. (...)
Men is te gering of men is te groot voor het leven, en wie te groot is krijgt van het
leven wel te voelen, dat hij óók te gering is.’ Op deze wijze wordt ook de overvloed
teruggebracht tot de frustratie-problematiek ‘op grond van de overweging, dat een
zekere mate van ontzegging tot de “technische” voorwaarden behoort van het
romanschrijven, het kunst scheppen. Wat in het leven is bevredigd kan niet nogmaals
bevredigd worden in kunstwerken: hiertegen verzet zich de economie van de
menselijke natuur.’ Bij de bespreking van de verschillende neigingen, funkties, die
in de roman naar bevrediging streven, noemt hij het scheppen, het beleven, en het
kennen en begrijpen. ‘Hij wil de werkelijkheid begrijpen, en de werkelijkste
werkelijkheid is nog altijd hijzelf: de introspectieve roman ontstaat, de
autobiografische roman, de bekentenis, - daarnaast de psychologische roman in zijn
verschillende schakeringen (...).’
Deze theorie is misschien niet geldig voor elke roman, maar voor de romans van
Vestdijk gaat hij woord voor woord op. Het lijkt mij dan ook dat hij is ontworpen
op grond van zijn eigen ervaringen met het schrijversschap, en dat maakt hem dubbel
belangwekkend. In Zo de ouden zongen...
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heeft Vestdijk een verteller tussengeschoven die nagaat hoe het gekomen is, dat zijn
leven zich niet zo verwerkelijkt heeft als hij had gewild. Al op de eerste bladzij merkt
de lezer te doen te hebben met een ongelukkig mens met wrok tegen het lot, onvrede
met het bestaan, ontevredenheid met zichzelf, en deze verongelijktheid bestaat ook
in iets mildere vorm aan het slot van zijn levensverhaal. Een sterk ontwikkeld
rechtvaardigheidsgevoel, gepaard aan een onmacht om in de werkelijkheid handelend
op te treden, en een kompenserende maar isolerende fantasie, maken van Roel
Starmans het slachtoffer van lot, omstandigheden en eigen insufficienties dat hij in
eigen ogen is, waarbij bedacht moet worden dat dit laatste aspekt zich goeddeels aan
het waarnemingsvermogen van de verteller onttrekt: hij externaliseert zijn onmacht
en projekteert zijn onvermogen op het dwarsdrijven van krachten buiten hem. Er zijn
nu eenmaal limieten gesteld aan het vermogen zichzelf te leren kennen, en Roel
Starmans is daarin ook maar gedeeltelijk geslaagd. Hoogstens komt hij ertoe zich
enigszins te verzoenen met zijn lot, zoals aan het slot blijkt als hij zijn gevoelens
beschrijft tijdens de ontmoeting, na jaren, met Heslinga: ‘Misschien was ik hem zelfs
een beetje dankbaar. Want zonder hem had ik iets in mijn leven gemist, dat hij mij
met zijn dommelig en misdadig hoofd zelf weer had ontnomen.’ De wrok blijft ook
in het slot van de roman overwegen.
Ik ben mij ervan bewust, in dit betrekkelijk kleine bestek, de verwikkelingen van
deze roman onvoldoende te hebben laten zien in hun samenhang: ik kon maar een
paar aspekten eruit lichten. Voor een deel ligt dat naar het mij voorkomt aan de
moeilijkheden die inherent zijn aan de analyse van een omvangrijk werk als een
roman is. Ik hoop niettemin te hebben aangetoond dat Zo de ouden zongen... niet zo
maar weer een roman van Vestdijk is, maar een van de (vele) hoogtepunten in zijn
oeuvre, een aangrijpend boek, wat niet betekent dat er niet gelachen kan worden. De
rijkgeschakeerde verschijningsvormen van de humor bij Vestdijk zouden eens in een
afzonderlijk opstel bekeken moeten worden. Maar de grondtoon is toch wel die van
de bittere ernst van de jongen tegenover de frivoliteit der ouders. Ik kan het dan ook
niet eens zijn met het oordeel van H.A. Gomperts die zijn recensie in Het Parool
(oudejaar 1965) besloot met de woorden: ‘Zo de ouden zongen... is te lezen een
vermakelijk commentaar, een verbreding, misschien zelfs een bestrijding van de
Anton Wachter-canon. Dit boek had kunnen heten Nu eens niet terug tot Ina Damman
omdat het aan haar door Vestdijk
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zelf geschapen dominerende invloed ontsnapt. Met een andere interpretatie verdwijnt
de tragiek en komt de frivole en baldadige waarheid van dit boek tevoorschijn, een
waarheid ongetwijfeld van minder allooi dan de waarheid van Ina Damman (zoals
dit boek ook met minder inzet geschreven is dan dat vroegere) maar misschien toch
even waar.’
Zo direkt liggende de relaties tussen Vestdijks romans toch ook weer niet. Roel
Starmans is geen ‘alias’ van Anton Wachter, ook al woont hij in een op Lahringen
lijkend stadje. Dit is een onverdedigbaar over één kam scheren van plaatsen en figuren
die alleen oppervlakkige gelijkenis vertonen, onverdedigbaar, omdat dit de in de
roman gegeven onafhankelijkheid en afzonderlijkheid van beider bestaan in zijn
fundamenten aantast, en daarmee de aard van het literaire werk. Vergelijken is best,
maar gelijkstellen is hier een literair-kritische doodzonde. Het gevolg is, als ik het
goed begrijp, dat voor Gomperts de enige tragiek van Zo de ouden zongen... is, dat
Vestdijk hier een poging zou doen Ina Damman te overwinnen. Het lijkt mij, dat
Gomperts hier zelf niet aan haar dominerende invloed is ontsnapt. Hoe moet men
zijn oordeel anders verklaren? Zonder zijn woorden op een goudschaaltje te willen
wegen, vraag ik mij toch af wat het betekent dat beide boeken misschien even ‘waar’
zijn, maar dat de waarheid van Zo de ouden zongen... toch van minder allooi is?
Bedoelt hij misschien te zeggen dat onwankelbare trouw aan iets dat men verloren
heeft of zelfs nooit bezeten een edeler waarheid is dan de waarheid dat ‘liefde voor
een afwezige iets geforceerds heeft’, en dat lijfelijke aanwezigheid voor sommigen
een noodzakelijke konditie voor de liefde is? Een dergelijke opvatting zou ik toch
teleurstellend vinden. Het gaat er tenslotte niet om de levenswijsheden in een roman
hiërarchisch hun plaats te wijzen in een of ander moraalsysteem, maar of deze
waarheden waargemaakt zijn, d.w.z. beschouwd kunnen worden als op harmonische
wijze in het literaire werk te zijn ingebed of noodzakelijk voortgesproten uit de loop
van het verhaal of de visie van een der figuren. Als men Terug naar Ina Damman al
in relatie wil brengen met Zo de ouden zongen... dan lijkt het mij zinvoller niet beide
boeken naast elkaar te zetten, maar ze achter elkaar te plaatsen, en er dus de tijdsfaktor
in te verdiskonteren. En dan nog moet men voorzichtig zijn met de uitspraak dat er
in Vestdijks denken een evolutie heeft plaats gevonden waardoor er ruimte is gekomen
voor de zinnelijke liefde: maar zeer gedeeltelijk zijn romanfiguren de spreekbuis van
de schrijver als mens.
Nu we het er toch over hebben: onder een bepaalde belichting is Jantine
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Schurink te zien als exponent van het Ina Damman-motief. Ook al is zij sinds vijftien
jaar uit zijn leven verdwenen, Roel houdt nog steeds van haar, en vermoedt dat dit
wederzijds is. Hij raakt haar niet meer kwijt en kan haar niet vergeten. Wel is hij
haar in zoverre ontrouw geworden dat hij met iemand anders een gezin heeft gevormd,
maar dat is een manier van behelpen, niet ongelijk aan zijn scharrelen met Koosje.
Ook dit boek wordt gedomineerd door het idee achter Ina Damman.
Ook het parallelliseren van de kwaliteit van de ‘waarheid’ van een boek met de
‘inzet’ ervan begrijp ik niet, nu helemaal afgezien van de onvatbaarheid van dat
laatste begrip, dat die van het eerste naar de kroon steekt. Welke afspraken moet men
maken om tot een communis opinio over de mate van inzet te raken? Als ik er iets
over zou moeten zeggen, zou ik menen dat het boek met bijzonder grote inzet
geschreven is, een inzet minstens zo groot als die te veronderstellen is achter Ina
Damman. Maar hoe men kan spreken over: ‘vermakelijk commentaar’, en ‘frivole
en baldadige waarheid’ van Zo de ouden zongen..., wat dan toch de hoofdindruk
moet zijn die het boek bij Gomperts heeft achtergelaten, is mij een groot raadsel.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Argwaan
In Tirade heen J.H.W. Veenstra een stuk tegen mij geschreven dat eigenlijk op een
gek misverstand stoelt. Veenstra ziet namelijk overal polemiek, dreigingen, duistere
bedoelingen. Als ik, om zakelijke redenen, een stuk in drieën breek, en in drie
nummers van Merlyn publiceer, gaat zijn argwaan al aan het werk. De eerste en de
laatste afdeling zijn in paragrafen ingedeeld, meldt hij. Het middelste niet, ‘om
onnaspeurbare redenen’! Veenstra wordt bedreigd! In werkelijkheid is er geen vuiltje
aan de lucht: het stuk kon niet in één nummer van Merlyn, ik moest een efficiënte
driedeling zoeken, en midden in het hele essay was een kort deel dat een gesloten
geheel vormde. Het gedeelte daarvoor verscheen dus eerst, daarna het korte
middenstuk, en tenslotte het laatste gedeelte. Het eerste en het laatste stuk deelde ik
voor de overzichtelijkheid in paragrafen in.
Aan Veenstra heb ik daarbij eerlijk gezegd niet gedacht. Ik denk eigenlijk nooit
aan Veenstra. Dat is niet aardig maar wel waar. Veenstra noemt Hermans een ‘patiënt’,
met een ‘ziekelijke afwijking’. Het lijkt mij nogal kras. Ik geloof niet dat Veenstra
een patiënt is, maar erg argwanend vind ik hem wel.
J.J.O.

Definitie
De Veenstra voornoemd spreekt zich in hetzelfde stuk in bittere termen uit over mijn
definitie van het litteraire werk, en hij komt met een tegendefinitie: ‘een literair c.q.
kunstwerk (kan als volgt omschreven worden): een geraffineerd geformeerde suggestie
van werkelijkheid.’ (cursief van V.).
Ik moet bekennen dat ik het een en ander mis in deze definitie. Aan de ene kant
wordt ons niet meegedeeld dat het om een taalverschijnsel gaat; aan de andere kant
heb ik nog niet door hoe men met deze definitie de literatuur kan onderscheiden van
andere taalverschijnselen. Is een geschiedwerk of een ander goed gecomponeerd
stuk proza litteratuur, anders dan bij wijze van spreken? Is een kunstoog, toch zeker
een geraffineerd geformeerde suggestie van werkelijkheid, een kunstwerk, per
definitie?
Ik zou voor een definitie liever uitgaan van die eigenschappen die het betreffende
verschijnsel karakteriseren, d.i. ondermeer onderscheiden van andere verschijnselen.
Niet alleen Veenstra's opvatting van litteratuur verschilt van de mijne, maar ook over
het begrip difinitie hebben wij andere opvattingen, en naar ik hoop over heel veel
andere dingen.
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Apartheid
Het is altijd leuk als een bepaald onderwerp in is. De buitenstaander krijgt dan de
kans, weer eens oorspronkelijke en onoorspronkelijke geesten van elkaar te
onderscheiden.
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Nu de apartheid in het middelpunt van de discussie staat, mag men er op rekenen dat
de volgzamen hun tegenstanders van apartheidsneigingen zullen beschuldigen, in en
buiten de litteratuur. Veenstra (z.b.) en Van Galen Last (in de N.R.C.) hebben beiden
een kernachtige uitspraak gezocht over de kritische uitgangspunten van Merlyn, en
komen dus terecht bij: (litteraire) apartheid. Een tip voor deze en andere heren: voor
de komende maanden blijven provo's en hallemannetjes nog koersvaste aandelen.
Bouwvakkers zijn een tijdelijk verschijnsel geweest, vrees ik.
Nu wij het toch over de apartheid hebben, daar zitten tot mijn verbazing toch ook
leuke kanten aan.
In Studio K draaide onlangs een progressief filmpje (recept: Glas) waarin, als ik
het goed begrepen heb, betoogd werd dat het maken van sigaretten hetzelfde is als
het maken van moderne kunst. Men kent de theorie van Charles: tegenstanders van
abstracte kunst zijn in de politiek reactionnairen (of als het even kan zelfs fascisten).
Een soortgelijke theorie heeft Gomperts in zijn oratie ontwikkeld over de litteraire
kritiek. Het moet dus wel waar zijn, want als die twee het eens zijn...
In de praktijk (dit zeg ik er nu bij): aanhangers van de moderne kunst zijn tegen
de apartheid, want een beter voorbeeld van oprecht fascisme kan ik niet zo gauw
vinden. Maar kijk, iedere theorie heeft zijn uitzonderingen. Het reclamefilmpje dat
zo positief over de moderne kunst oreerde, was gemaakt op basis van de Stuyvesant
collectie. En U weet: Stuyvesant, dat is de apartheidssigaret, in Engeland door alle
progressieven geboycott. Trouwens, Sonja Henie, ook niet wars van rechtse politiek,
heeft een van de beroemdste verzamelingen hedendaagse kunst. Misschien moet de
theorie dus wat anders geformuleerd worden? Uit behoefte aan apartheid doen
sommige verzamelaars gekke dingen. Helemaal alleen een kwestie van de
verzamelaars is het trouwens niet. De tekst bij dat stukje Stuyvesant-propaganda was
van Bert Schierbeek, - toch ook een linkse man? Ik vind het best (nu ja, best), ieder
zijn schnabbel in welvaartsland, maar als ik Charles was zou ik toch weer eens in de
driftige pen klimmen, want zo'n scheur in zijn theorie, dat moet hij toch niet prettig
vinden.
J.J.O.
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[Nummer 5]
Een lezing lezen
over Vromans Over de dichtkunst
H.U. Jessurun d'Oliveira
Dat dichters zich wagen aan gedichten over het dichten, zoals tegenwoordig lang
niet zeldzaam is, kan verschillende redenen hebben. In een periode waarin stromingen
en richtingen met hun stelsels van konventies elkaar snel afwisselen ligt het voor de
hand te veronderstellen, dat dichters teruggeworpen worden op vragen omtrent de
dichterlijke aktiviteit, en dat zij antwoorden hierop niet alleen zullen geven in deze
aktiviteit begeleidende essays zoals te voren niet ongebruikelijk, maar ook in hun
gedichten zelf. Juist het ontbreken van konventies, of de overvloed daaraan, maakt
het mogelijk om zulke vragen binnen de kring van in gedichten aan de orde te stellen
onderwerpen te trekken, en die andere konventie om diskreet te zwijgen over de
intieme betrekkingen tussen dichter en gedicht te negéren. Toegelaten is nu het
reflexieve gedicht, het gedicht dat zichzelf tot onderwerp heeft, zoals zich ook de
roman met essayistische inslag ontwikkeld heeft, waarin het werken aan de roman,
zijn ontstaan, een van de thema's vormt. De kwetsbaarheid van de dichter als iemand
die vraagt naar de zin van zijn specifieke bezigheid, en die telkens opnieuw zich
afvraagt of kan lukken wat hij beoogt, nestelt zich als vitium originis in zijn uitingen.
Ook wanneer dit soort fundamentele onzekerheden niet de krachtigste drijfveer
vormt, kan de dichter in zijn gedicht dingen willen loslaten over de manier waarop
het ontstaat, zijn gasten aan de maaltijd keukengeheimen verklappen, om te tonen
dat de kok geen godheid en het gerecht geen uit de hemel gevallen manna is. Een
gevolg van zo'n inlijving van verschijnselen die het ontstaan van het gedicht
begeleiden is een sterke toenadering tussen lezer en schrijver enerzijds, en het
onttakelen van het wonder van het gedicht anderzijds, zozeer, dat de lezer verleid
wordt tot de gedachte dat ook hij een beetje dichter is. Een goed voorbeeld van deze
tweede kategorie reflexieve gedichten is het lange gedicht Over de dichtkunst van
Leo Vroman.
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In de brief die hij een paar weken na het voltooien van het gedicht aan Bert Voeten
heeft geschreven en die als motto ervoor dient, maakt Leo Vroman o.m. de volgende
karakteristieke opmerking: ‘Dat verdomd godderige van het volmaakt gedicht is ten
slotte niet eerlijk genoeg meestal, kortom dan ook, ik zou graag de poëzie die men
deze laatste eeuwen zo zorgvuldig heeft losgeweekt uit het dagelijks leven,
schoongepoetst en opgeplakt, terugbrengen tot een ogenblik in de gebeurtenissen
van de dag.’ Het zorgvuldig uitwieden van ‘zwakke’ plekken, en het weren van alles
dat erop zou kunnen wijzen dat de dichter vormgevingsproblemen heeft ontmoet
aksentueert naar zijn mening de gekunsteldheid of zelfs de kunstmatigheid van het
eindprodukt. Het is een vorm van oneerlijkheid, gebrek aan authenticiteit, om te
trachten door middel van plastische chirurgie de navel van het gedicht weg te werken.
Ook voor gedichten geldt het inter faeces et urinam nascimur van Augustinus. In
deze opvatting gaat het dus niet in de eerste plaats om het hachelijke van dichten als
zodanig, maar om het oneerlijke van bepaalde vormen van poëzie.
Men kan zich afvragen waarin dat oneerlijke schuilt. Vroman houdt zelf al rekening
met de mogelijkheid van oprecht schoonpoetsen. Niet de dichters worden door zijn
veroordeling getroffen, maar hun poëzie, en dat wil zeggen dat zijn bezwaar zich
primair richt tegen de pose van het volmaakte gedicht, waarachter de onvolmaakte
dichter zich verbergen kan. Het bezwaar komt erop neer, dat hij de kode van het
kompleet opgetuigde gedicht verwerpt, omdat deze zowel tussen gedicht en lezer als
tussen dichter en lezer teveel afstand schept. Voor Vroman is de dichter ook maar
een mens, en het gedicht een menselijke uiting, geen goddelijke inblazing. Met deze
sterke nadruk op eerlijkheid hangen een groot aantal struktuurverschijnselen in het
werk van Leo Vroman samen. Ik noem er enkele.
De spreektaal komt ruimschoots aan bod. De schrijftaal met zijn gekunsteldheid,
zijn plechtige galm ontbreekt wel niet, maar staat bloot aan een zachtjes uitlachen.
Soms zelfs wordt er hardop uitgesliept, zoals in Ei vrienden:
Wie mag het zijn, die moeder Zomer meent
in haren ouderdom t'ontvluchten zullen moet?

waar het lachen zit in de invalide inversie.
Vroman heeft weinig op met de dichter die zijn publiek toespreekt op een manier
alsof het afwezig is. Dit is in zijn ogen struisvogelpolitiek waarop de verstandhouding
stuk loopt. De dichter die de lezer als een potten-
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kijker beschouwt en die met het gedicht de keuken probeert te barrikaderen maakt
zich al gauw ridikuul, omdat hij ook weer niet zonder die hinderlijke lezer kan. Ook
de dichter is een ‘geselliges ungeselliges Wesen’, en bij Vroman ligt de nadruk op
het eerste adjektief. In veel van zijn gedichten is dan ook voor de lezer een plaatsje
ingeruimd: hij wordt met zoveel woorden toegesproken en uitgenodigd tot het geven
van weerwerk. Bij Vroman gaat men niet op audiëntie, maar op bezoek. Dit poëtisch
egalitarianisme is in overeenstemming met het gebruik van spreektaal, en brengt op
voorhand al bij de lezer een gevoel teweeg van vertrouwelijkheid die men niet anders
weet te reciproceren dan door de verhoogde aandacht die men het gedicht geeft. Op
deze wijze wordt het ethische beginsel van de eerlijkheid omgevormd tot een artistieke
lasso waarmee de lezer gevangen wordt.
Het brave is uiteraard geen waarborg voor het ware, laat staan voor het schone.
Integendeel, men verbindt graag braaf aan saai, en een saai gedicht heeft maar lauw
kans om mooi te zijn. Ik zeg niet dat braafheid in poeticis een handicap is, maar dat
het op zichzelf een gedicht niet redden kan, en dat er dus nog het een en ander bij
moet komen. Aan dat surplus ontbreekt het in het werk van Vroman allerminst; men
kan zelfs zeggen: ‘never a dull moment’.
Over de dichtkunst heeft als ondertitel Een lezing met demonstraties. Daarbij kan
men onmiddellijk de vraag stellen of er in dit gedicht inderdaad sprake is van een
uiteenzetting, een ontwikkeling van gedachten langs min of meer rationele lijnen,
wat toch wel nodig is wil de inhoud aan de ondertitel beantwoorden. Trouwens, ook
de titel zelf duidt aan dat het gedicht het onderwerp zal behandelen in de trant van
een betoog. Het lijkt daarom aantrekkelijk om, zonder nu ook allerlei lokale problemen
overhoop te halen, te bezien of de vlag de lading dekt. Daarbij ligt het dan voor de
hand om na te gaan welke gedeelten opgevat kunnen worden als demonstraties van
het in het eventuele betoog gestelde, nu deze demonstraties in de ondertitel
uitdrukkelijk in het vooruitzicht gesteld zijn. Het zou natuurlijk kunnen blijken dat
betoog en demonstratie zo vervlochten zijn, dat het onbegonnen werk is ze uit elkaar
te halen, maar dat lijkt me toch een limiet-geval waarvan niet bij voorbaat uitgegaan
hoeft te worden. Toch is deze vervlochtenheid in één opzicht aanwezig, nl. voorzover
ook het betoog noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van het gedicht en dus kan worden
opgevat als een vorm van demonstratie. De moeilijkheid kan dan ook alleen
ondervangen worden door het aanleggen van een inhoudelijk
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kriterium: door het gedicht te rubriceren in passages die uitsluitend of hoofdzakelijk
over het dichten gaan en passages waarin andere dingen aan de orde komen, waarbij
het voor de lezer wel makkelijk zou zijn als de overgangen tussen beide op de een
of andere manier gemarkeerd waren. We zullen zien of we hiermee uitkomen.
Voor we onze aandacht op deze kwesties richten is het dienstig het gedicht in
vogelvlucht te bekijken, zodat we tenminste een notie hebben over de bonte
afwisseling van aangeroerde onderwerpen. Het bestaat (afgezien van het motto) uit
vierentwintig ongenummerde, alleen door een witregel van elkaar gescheiden stukken,
die in lengte variëren van één enkele regel tot drie bladzijden. Voor het citeergemak
zal ik ze hier nummeren.1 Er is één slootje dat men gemakkelijk over het hoofd ziet:
dat tussen de afdelingen XVII en XVIII, omdat de eerste onderaan de bladzij eindigt.
Regels tellen brengt aan het licht dat er bovenaan blz. 25 een nieuwe afdeling moet
beginnen.
I (p. 7)
Ik kan dichten; het rijmen beheers ik blijkens mijn verzen die behoorlijk snel en
op gewone voeten lopen. Voorbeelden van het gemak waarmee rijmwoorden zich
aandienen.
II (p. 7)
De overtollige rijmwoorden worden gebruikt als materiaal van een verhaal over
twee nichten van de dichter. Klopt de beschrijving met de werkelijkheid, en is het
niet overeenstemmen onwenselijk? Het rijm verleidt tot leugen; blank vers komt
misschien dichter bij de waarheid. De dichter verontschuldigt zich voor het rijm,
maar tegelijkertijd vindt er een rijmexplosie plaats, waarbij tien regels lang van
dezelfde rijmklanken gebruik gemaakt wordt. Niet het rijmen is het probleem, maar
het ‘gaan waar de woorden gaan’ dat er het gevolg van is, want bij gewoon praten
gebeurt dat niet.
III (p. 9)
Voor de ervaring van het ‘gaan waar de woorden gaan’ moet de dichter met leeg
papier op schoot zitten. Zo zit hij voordat hij het weet in een tropische omgeving en
legt hij zich te rusten op een ademende olifantenbuik.
IV (p. 10)
‘Hier liggen we dan misschien’; ook de lezer ligt in de eventualis op de
olifantenbuik, terwijl de dichter hem het verhaal vertelt van de slak die aan kon
bellen.

1

Ik gebruik hierbij de bundel Twee gedichten (1961) en houd hiervan ook de paginering aan.
De mise-en-page is dezelfde in de verzamelbundel 126 gedichten (1964), alleen de nummering
van de bladzijden verschilt. Ook de tekst ervan is identiek aan die in Twee gedichten.
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V (p. 12)
Voortzetting van het slakkenverhaal. De slak gaat aan de wandel, zonder precies
te weten waarom en waarheen.
VI (p. 12)
‘Zondag rustte hij even’ (Deze afdeling telt één regel).
VII (p. 12)
Vervolg van het slakkenverhaal. De slak belt aan bij een deur van de Krugerlaan.
VIII (p. 13)
De slak vervolgt zijn weg langs de bellen tot aan Krugerlaan nummer elf. Het
verhaal stokt: ‘verzin de rest maar zelf’, zegt de dichter tegen de lezer. Liggen beiden
nog tegen de olifantenbuik? Dit wordt niet opgehelderd. De dichter richt zich nu tot
de lezer en doet hem beseffen waaruit hun kommunikatie eigenlijk bestaat: de dichter
‘besmet schadeloos’ het alledaagse leven van de lezer, en deze kan zich daar niet
aan onttrekken.
Met een vrij plotselinge overgang komt de dichter dan op het onderwerp van de
haat. Hijzelf wordt niet kwaad als hij haat ontmoet in allerlei vormen; hij ziet haat
als gebrek aan kennis of inzicht.
IX (p. 16)
Haat hangt samen met angst voor het ‘ontzaggelijk nu’; men idylliseert het verleden.
X (p. 16)
Vroeger bestonden er nog helden en heldinnen; waar zijn die gebleven?
XI (p. 16)
Ook nu nog bestaan er helden; lees de krant maar. Vorige week nog, toen er brand
uitbrak in een busje met meisjes heeft de leraar zich heroïsch gedragen, ook al kon
dat niet verhinderen dat zij allen omkwamen. Van zulke heldendaden vertelt men
graag.
XII (p. 17)
De dichter nodigt de lezer nu uit over zichzelf te vertellen, met name over zijn
fysiologie, want zelfs zijn kleinste bestanddelen kunnen opgevat worden als helden
die elkaar en het totaal proberen te redden en te bewaren.
XIII (p. 18)
Inzicht in de komplexiteit van wat zich binnen een lichaam afspeelt doet twijfel
rijzen of er wel complete helden bestaan, en of men er ooit wel helemaal achter kan
komen waardoor onze handelingen bepaald worden. Van een frontsoldaat moeten
op z'n minst de bijnieren gewogen worden.
XIV (p. 19)
Wat is in dit licht bezien het onderscheid tussen goed en kwaad. Als de boom der
kennis nog bestaat, zou die vaak bezocht kunnen vorden. De dichter schildert hier
een nieuw paradijstafreel met Adam als een blote bruine aap met een
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vijgeblad op zijn voorhoofd. Er staan in het paradijs ook veel andere bomen, in bloei.
Wat voor vruchten zullen die wel niet geven? De bloemen komen ons al vaag bekend
voor. Misschien gaat het dus tenslotte in het stervensuur of daaromtrent niet om
goed-en-kwaad, maar om iets anders, om begrip bv., waarmee de angst bestreden
kan worden.
XV (p. 20)
De dichter is moe; hij weet wel dat wat hij in de vorige afdeling gezegd heeft vaker
wordt voorgestaan. In zijn slaperigheid concentreert hij zich eerst op zijn kin in zijn
handpalm, en even later soest of droomt hij weg. Wat er dan komt is een van de
ontoegankelijkste delen van het gedicht. Een parade van droomvragen en
verschijningen dromt voorbij, zonder dat men er zo op het eerste oog een touw aan
kan vastknopen. Een en ander maakt grote indruk op de dichter: hij weent
‘inktschappen uit het jukbeen’.
XVI (p. 22)
De dichter is weer klaar wakker. Hij geeft een korte samenvatting van het verloop
van de voorgaande afdelingen en konkludeert daaruit dat het beter is, wanneer men
het over ‘helden en hun prooien’ heeft, geen standbeelden op te richten, maar na te
gaan hoe zij zich ontwikkeld hebben: geen heldenverering maar geschiedschrijven.
XVII (p. 23)
Er volgt een wetenschappelijke ontstaansgeschiedenis van het leven, te beginnen
met de oceaan, aminozuren, molekulen, algen en wieren.
XVIII (p. 25)
Tot er een algje zich verder ontwikkelt en de eerste broedermoord begaat. Tegen
die tijd vindt de dichter het welletjes - hij slaat de rest van het verhaal over, ook al
omdat hij weer slaperig is. Er zijn zoveel wonderen in mensenlichamen dat men zich
zelfs nauwelijks meer verbazen kan. We doen met zo'n lichaam het kleine en bedoelen
misschien het grote, zoals wanneer de dichter Tineke in haar hals zoent.
XIX (p. 26)
Maar al heeft zo'n zoen misschien een mooie, diepe betekenis, wat heb je daar nog
aan als ze doodgaat. Te konserveren valt er niets. Het is erger wanneer zij doodgaat
dan de dichter zelf, die is er dicht genoeg bij geweest om te weten dat er niets aan
is.
XX (p. 27)
Wie afwezig is of niet meer bestaat, beschikt niet meer over
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het vermogen dingen te bedenken, hoe men zich de dood ook precies moet voorstellen.
De dichter weet dat ook niet en dat brengt hem weer terug op zijn manier van
schrijven, die eerder een samenstel van manieren is. De lezer moet dan ook op dit
stuk geen adviezen verwachten: ‘liefde, maar geen advies’. De lezer is zo intiem met
de dichter dat deze laatste er ‘een beetje gek of stijf’ van gaat doen: door zo met
iemand te praten verandert men. Dat is ook de reden waarom hij door zijn eigen
gedichten heen praat; en dat beschouwt hij als geoorloofd. Dat er grenzen bestaan,
akkoord, maar aan begrenzingen heeft hij het land. Vandaar zijn veranderlijkheid.
Daarbij blijft hij ‘gewoon (of niet), zoals jij’ zegt hij tot de lezer, en hij spoort hem
aan niet zozeer ontzag voor de dichter te koesteren en het hoofd voor deze te buigen,
maar liever nog wat verder door te buigen en in zijn eigen schoot wat beters te zien.
Ook in de lezer zitten dichterlijke krachten verborgen; hij zou ook zelf in zijn eigen
leven materie kunnen vinden voor een gedicht. En hij vraagt de lezer waaraan deze
op dit moment denkt.
XXI (p. 29)
De dichter geeft hem de raad niet bang te zijn voor de moderne nuchtere, zakelijke
symbolen: de roos en de viool zijn alleen maar schijndood, zoals vroeger de blote
bil sliep onder ‘lier’ en ‘leest’. Als het moderne idioom te kil wordt zullen er wel
weer sleepjurken komen.
XXII (p. 30)
Zover is het nu nog niet, en daarom mag de lezer nog dromen in de huidige
symbolen. Hij mag ook best hardop praten, als hij dat durft, maar of dit kunst oplevert
is nog maar de vraag, waarop psychologen misschien een antwoord kunnen geven.
XXIII (p. 30)
Iedereen kan eigenlijk dichten; overal zit poëzie in: in de krant, je klerenkast, je
bed.
XXIV
Alleen, al is iedereen dichter, schrijf die gedichten alsjeblieft niet op; wees alleen
passief dichter door ze te voelen, want wat de dichter de lezer aandoet wil hij niet
zelf ervaren. Wanneer het ertoe komt dat de dichter de voortbrengselen van de lezer
zal moeten keuren, dan zal hij daarmee doen wat hij met zijn eigen gedichten niet
klaarspeelt: ze verscheuren.
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Ik geloof het nou wel:
ik kan dichten;
wat ik in verzen vertel
hoef ik niet meer te ontwrichten,

Zo begint de dichter, niet ontevreden over de vaardigheid die hij heeft verworven,
zijn voordracht. Zijn houding kontrasteert sterk met die van de door Vroman
bewonderde Achterberg, die immers in elk volgend vers de bevestiging van zijn
dichterschap hoopte te vinden. Voor Vromans dichter is het kunnen dichten een
uitgangspunt, een verworven zekerheid, voor Achterberg was het iets dat telkens
opnieuw veroverd moet worden of dat hem telkens als genade in de schoot viel. Dat
het kunnen dichten een verworvenheid is, blijkt uit het ‘niet meer’. Er valt dus al
meteen een zekere nadruk op de oefening, op de ambachtelijke kanten van het
schrijven van poëzie. Dit hoeft nog niet te betekenen dat de dichter zich schaart onder
het rederijkersvaandel ‘Oefening baart kunst’, want over de aanlegkant wordt niet
gesproken, en de inbreng van die faktor blijft dus nog een open kwestie.
Uit het ‘nou’ van de openingsregel, evenals uit het ‘hoef’ een paar regels verder,
kan men afleiden dat de spreektaal niet geschuwd wordt, en dat is in overeenstemming
met de titel, ook al blijven er redenaars die zich in stijve boekentaal tot hun
beklagenswaardige toehoorders richten. Na een tweeregelig voorbeeldje waarin het
niet meer hoeven ontwrichten gekonkretiseerd wordt, vervolgt de dichter zijn
uiteenzetting met:
Alles loopt op gewone voeten
en behoorlijk snel
want het rijmen hoeft niet meer te moeten;
maar dat is een diepgaand spel
dat vormen van zinloze stoeten.

Hier is het eerder de zinsbouw die herinnert aan de spreektaal; met name de herhaling
van ‘dat’, maar misschien nog sterker die merkwaardige oxymoronachtige konstruktie
van het rijmen dat niet meer hoeft te moeten. Een enkele oudere lezer zal bij deze
passage misschien mopperen ‘dat most niet magge’, maar daarmee is de betekenis
ervan nog niet opgehelderd. Het paren van deze twee inhoudelijk door hun
tegenstelling zo verwante werkwoorden is een hoogst originele en prikkelende variatie
op in de spreektaal wel ingeburgerde kombinaties als wat die oudere lezer van daarnet
zei. Is er betekenisverschil met: ‘ik hoef niet meer te rijmen’? Zeker, want hier-
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mee zou het rijm volledig afgeschaft zijn, terwijl de dichtregel het rijmen eerder
fakultatief stelt: het mag nog mogen of moeten. Het rijm is geen verplichte of
noodzakelijke aanwezigheid, maar evenmin verplicht afwezig. Waarin zit nu dat
fakultatieve karakter van het rijm? Is het objektief of subjektief, sociaal of persoonlijk
bepaald? Ik meen het laatste. Het gaat hier niet om een verandering in een poëtische
konventie, maar om een persoonlijke verworvenheid. ‘Moeten’ is hier gebruikt in
de betekenis van noodgedwongen optreden, niet van een opgelegde norm waaraan
men zich te houden heeft; geen sollen, maar müssen. Een sterke aanwijzing hiervoor
is de volgende regel waarin immers van het rijmen gezegd wordt dat het een spel is,
wat een zekere vrijheid om al dan niet te rijmen impliceert, en de beide voorgaande
regels, die (met een mengeling van trots en verbazing) aangeven dat de regels elkaar
gemakkelijk en natuurlijk opvolgen.
Tenslotte is ook een argumentje te ontlenen aan het feit dat er gesproken wordt
van ‘het rijmen’, en niet van ‘het rijm’. Het gaat hier om de beheersing van de
aktiviteit van het rijmen, niet om een verlangd resultaat. De dichter heeft het rijmen
onder de knie, en is er niet willoos aan overgeleverd als aan een tic of dwangmatige
gedragsvorm. Dat deze aktiviteit zich wel eens aan de wil van de dichter zou kunnen
onttrekken, een geduchte faktor zou kunnen opleveren, schuilt in de lichte
personifiëring die uitgaat van het substantivisch gebruik van de werkwoordsvorm.
Uit deze konstateringen blijkt dat de lezer geen poëtische katechismus wordt
aangeboden, maar een licht apologetisch bevind van zaken. Vroman staat mijlenver
van zijn beroemde voorganger Boileau af, wiens Art Poëtique wemelt van
imperatieven en aansporingen. Waar de laatste in zijn klassicistisch rationalisme
normen stelt op grond van vermeende wetmatigheden waaraan de poëzie nu eenmaal
onderworpen is, en dus ontologische gegevens in deontische formules giet, vergenoegt
de eerste er zich mee te beschrijven hoe het hem persoonlijk in zijn gedichten vergaat,
zonder dat hij de behoefte heeft zijn bevindingen aan anderen als norm op te leggen.
Tuchtmeester Boileau verwerpt in ronkende rijmende alexandrijnen het enjambement
als dichterlijke zwakheid; Vroman bevrijdt de muze uit de tredmolen van het rijm
en enjambeert bij het leven. Toch moet men het verschil ook weer niet overdrijven:
zij ontmoeten elkaar in het belang dat zij hechten aan de ambachtelijke kanten van
het dichterschap en in hun voorkeur voor het natuurlijke, onopgesmukte, zij het dat
Vromans biologisch georiënteerde ‘natuur’ evenzeer verschilt van Boileau's
gekultiveerde ‘nature’ als een dierenreservaat van het Hof van Lodewijk XIV.
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De dichter noemt rijmen ‘het vormen van zinloze stoeten’. Woorden die toevallig
over dezelfde letter- of klankreeksen beschikken worden door hun plaats in een
verband gebracht. Vroman heeft dit later nog eens metaforisch toegelicht1:
‘Laat ik zeggen als je een schilderij hebt wat je van olieverf maakt, met een lapje
in plaats van met een smalle borstel, of met een brede borstel in ieder geval; het hele
ding is te slap en je wilt er toch lijnen in brengen die dan bepaalde kleuren met elkaar
verbinden of een verband leggen wat anders niet te zien is. Dan gebruik ik rijm op
die manier en er schijnt wel willekeur in te zitten natuurlijk, maar ik plaats het toch
precies daar waar ik het wil, dus niet zo maar ergens; een woord dat niet genoeg
uitsteekt kan ik aanwijzen met een rijm of ik kan het verband leggen tussen twee
dingen die niet logisch met elkaar in verband staan, maar wel op de één of andere
manier; dat obscure verband kan ik dan vervangen door rijm. Dan heb ik dus een
model van de werkelijkheid gemaakt. (...) Het rijm is ook een substruktuur
waarschijnlijk, waar ik toch al van hou, omdat ik vind dat een hoop dingen zo gemaakt
zijn. Het is een mooie maar ingewikkelde oorzaak voor een mooi en misschien minder
ingewikkeld gevolg.’
In het licht van deze uitspraak mag men de regel misschien zo interpreteren, dat
juist door het vormen van de stoet de zinloosheid opgeheven wordt, omdat daardoor
een speciale relatie ontstaat tussen zaken die voorheen bij toeval overeenkomsten
vertoonden, en dan nog alleen in de verschijningsvorm van hun linguïstisch alter
ego; in het aanwijzen en daardoor aanbrengen van die ondergrondse verbanden zit
de diepgang van het rijmen.
Toen ik bij voorbeeld hierboven
iets moest hebben op -ichten
kwamen daar gezichten,
lichten en doodsberichten al.

Is deze passage een lezing of demonstratie? Het lijkt me dat het geven van voorbeelden
nog bij het betoog hoort, als uitwerking deel uitmaakt van de gedachtengang zelf,
terwijl de demonstratie a.h.w. een geakteerde, geënsceneerde toepassing ervan vormt.
Bij de demonstratie overschrijdt men de grens van reflexie tot aktie. Er zijn natuurlijk
gevallen waarin het punt moeilijk te trancheren valt, maar voorlopig houd ik dit
kriterium maar aan.

1

Scheppen riep hij gaat van Au (1965), p. 199/200
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Wat wordt er met dit voorbeeld toegelicht? De overvloed van zich aandienende
rijmwoorden, en het gemak waarmee de dichter het rijm hanteert, zoals blijkt uit het
woordje ‘al’. Nauwelijks heb ik bepaalde rijmklanken nodig, of daar komen de
vrijwilligers al in drommen aanzetten. Maar het zou ook kunnen dat de dichter hier
al een ‘zinloze stoet’ formeert; zinloos, omdat deze woorden werkelijk voorlopig
door niets anders bij elkaar gehouden zijn dan door het rijm. Het woord ‘-ichten’ zal
men in oudere poëzie overigens niet makkelijk aantreffen. Het hele voorbeeld is een
nuchtere onthulling van de geheimen van het vak. Rijmen is kiezen uit een grotere
of kleinere reeks van alternatieven en het element van bewustheid dat in deze keus
naar voren komt zou vroegere lezers, vooral van het romantische slag, tegen de borst
gestuit hebben, ook al zullen zij bij de voorbereiding van het sinterklaasfeest
soortgelijke selektie-problemen ontmoet hebben.
Al met al is dit eerste afdelinkje een uiteenzetting met voorbeelden. In afdeling II
begint de eerste echte demonstratie:
Heb ik dus twee lieve nichten,
hoe ovaal zijn dan hare gezichten
gevlucht in hun woonhuisplichten
ommeziend naar het wit weerlichten,

De in afdeling I afgewezen rijmwoorden komen hier alsnog aan bod, nu niet als een
blote opsomming onsamenhangendheden maar in een verhaaltje. De episode is
opgebouwd als een meetkundesom. Gegevens: twee lieve nichten en een aantal
rijmklanken. Te bewijzen: hoe makkelijk en beheerst het rijmen gaat, en ook, hoe
diepgaand het is. Bewijs: hoe ovaal zijn dan hare gezichten, enz. Het opzettelijke
dat de demonstratie eigen is klinkt door in archaïserende vormen als ‘hare gezichten’,
‘ommeziend’. Het begrip demonstratie draait hier in de richting van de betekenis
‘wiskundige bewijsvoering’.
De situatie is ten opzichte van de eerste afdeling wel gewijzigd. Terwijl daar de
dichter aan de lezer het een en ander vertelde over zijn metier, krijgt hier het
metier-in-aktie een zelfstandige waarde; de in het leven geroepen nichten gaan een
eigen werking oefenen. De dichter staat in het halfduister en begeleidt het zich
scherper en scherper aftekenende demonstratiemateriaal met technische opmerkingen.
De lezer is nog steeds de toegesprokene maar de dichter verdeelt zijn aandacht tussen
het toveren en de explikatie. Hij doet voor hoe het dichten in zijn werk gaat, korrigeert
zichzelf daarbij,
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en legt uit welke overwegingen bij beide handelingen te pas komen. Het bijrichten
vindt plaats als hij zegt:
zeegezichten,
waterdichte
zeegezichten is nog beter.

en de lezer mag zich afvragen waarom dat laatste beter is.
Al kan de dichter zich wel voorstellen wat hij heeft opgeroepen, toch is zijn
voorstelling van zaken in strijd met de historische werkelijkheid:
Maar zie je, mijn nichten
doen dat niet.
Hoewel ik ze achter rammelende ramen
wel zien kan, Bé en Heleen samen
hartstochtelijk behuild met regen
die dreunt rond mijn enkels en tegen
mijn slapen en koude oorschelpen,
kan ik het niet helpen
maar dit is nooit gebeurd,
ofwel dit is nimmer geschied:

In deze laatste twee verzen treedt zo'n door Vroman gepropageerde stijlverschuiving
op. De eerste regel past bij het praten tegen het gehoor, de tweede sluit aan bij de
eerder gesignaleerde archaïserende stijl van de demonstratie. De dichter chevaucheert
tussen zijn toehoorders en zijn evokatie, die hij intussen zelf ook al geïnfiltreerd
heeft: hij staat immers in de regen ‘die tegen de ramen van het huis van zijn nichten
slaat’.
De vraag is of de dichter zich in zijn gedicht gebonden moet achten aan de
werkelijkheid, dan wel of het gedicht een eigen, afwijkende werkelijkheid mag
vormen. Het lijkt erop of het antwoord hier in de eerste zin uitvalt:
volgens mijn kwaad geheugen
was het weerlichten van hierboven
goede rijm, doch een slechte leugen
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en even later:
o wee,
geen gaten zegt mijn geweten:
het rijm nam die regel weer mee.

Het rijm wordt verantwoordelijk gesteld voor de afwijking van de werkelijkheid, en
dit wordt als een euvel ervaren. Vandaar dat de dichter tussendoor overgaat op blanke
verzen om te vertellen hoe het ene nichtje zich in werkelijkheid aan hem voordeed.
Inmiddels is hij en passant gaan spreken van ‘de lezer’ en ‘hierboven’, en daarmee
heeft hij de illusie van een echte lezing met zoveel woorden laten varen. Het is het
verslag van de lezing dat wij thuisbezorgd krijgen. De tweede betekenis van ‘lezing’
wordt hiermee gereleveerd: het gaat nu over de lektuur. Het is duidelijk dat het heen
en weer springen van de dichter tussen zijn gehoor en zijn gedicht daarmee aanzienlijk
vergemakkelijkt wordt; dichter en publiek zijn figuren binnen het gedicht geworden.
Voorlopig staan we nog in het voorportaal, d.w.z. we fungeren als toegesprokenen
in het betogende deel, en luisteren naar de terzijdes bij de demonstratie. Maar dat
wordt al gauw anders.
De leugen die met het rijm insluipt wordt homeopathisch bestreden:
Excuus voor het klankherkauwen.
Mijn linkerwang is gespleten
van het kakelingen eten.
Ik word in mijn brood gebeten.
Ik ben Knerfjeslaus geheten.
Mijn oorlel wordt ingekreten.
Kwisten kweekt Kikker-neten.
Daar; van het rijm gekweten
heb ik mij uitgespeten.

Met het rijm slaat de demonstratie op hol. Wat er hier precies gezegd wordt is
allerminst duidelijk; vaststaat vooral dat het op allerlei manieren rijmt: eindrijm,
binnenrijm, assonanties. De dichter kwijt zich van het rijm, met excuses aan de lezers
voor de onweerhoudbare uitbarsting waarbij hij tien regels lang met dezelfde
rijmklanken doordendert. Het staccato wordt bevorderd door de eenregeligheid van
de zinnen.
Aanvankelijk bestaan de gebruikte woorden nog, maar allengs duiken neologismen
op; de grammatikale produktieprocessen zijn nog bekend,
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maar de produkten zijn hors série.1 Is hier het wel goede rijm het kenmerk voor de
grote leugen? Een kretenzische uitlating!
De demonstratie, of de toegift daarop, wordt besloten met de rechtstreekse en
uitdagende vraag:
En? Lieve praat-estheten?
Zijt gij nog gezeten?

Hierbij valt de ironische afstandelijkheid op, en de terugkeer in de lezing-situatie
waarbij de toehoorders geacht worden in de zaal te zitten, terwijl we zojuist nog
‘lezers’ genoemd zijn. Toch is hier nog geen strijdigheid, want ook lezers zullen wel
zitten; hun weglopen is dan tegelijk het wegleggen van de bundel. In elk geval wordt
nu de draad weer opgevat: rijmen is op zichzelf geen kunst, maar er is aan dichten
wel degelijk een merkwaardige kant. Terwijl hij zo bezig is met rijm en maat komt
er bij hem, in het kielzog van de voortgang der woorden, een eigenaardig soort
gedachten op, die, vreemd genoeg, niet optreedt wanneer hij gewoon aan het praten
is. Met deze konstatering wordt de tweede afdeling besloten.
Maar met leeg papier op schoot
dagen rare woorden op,
uitgedost met weerkaatsingen: dood,
nacht, en vermoorde dingen
waarvan de wuivende vachten
wiebelig meezingen
of week maar onwillig trachten
mij te doordringen.

1

Kakeling b.v. is gevormd naar analogie van boreling, loteling of krakeling en zou kunnen
betekenen een ding dat kakelt of kaakt, of een produkt van kakelen of kaken. Het is dan wel
erg toevallig dat het volgens van Dale de linkerkieuw is waaronder bij het haringkaken een
insnijding gegeven wordt, terwijl des dichters linkerwang ingespleten is. Is kakeling een
ander woord voor haring? Dat zou passen in de ambiance van het zeegezicht. Het zou dan
in de richting gaan van de betekenis: men wordt wat men eet. Maar ook het klankelement
van kakelen kan nog meespelen: dit aspekt wordt geaktiveerd door het ‘klankherkauwen’.
‘Ik word in mijn brood gebeten’. Deze konstruktie doet het voorkomen of ‘brood’ een
lichaamsdeel van de spreker is.
En wat moeten we ons voorstellen bij Knerfjeslaus? Mogelijk is het - ‘laus’, via de
luizenassociatie, - meer nog dan het kwisten - kweker van de Kikkerneten. De naam past in
de reeks Wenceslaus, Ladislaus e.d.; maar het knerfje lijkt toch te veel op Knirps om de
drager van de naam erg indrukwekkend te maken. Nu lijkt hij meer op een koboldachtig
figuurtje, een repelsteeltje of daaromtrent, zonder kwaadaardigheid overigens. Ook dateert
de naam natuurlijk enigszins: hij is eerder een minstreel of vagant dan een negentiende-eeuwse
dominee-dichter, ook al wisten die soms best raad met hun pseudoniemen.
Uitgespeten' moet een vorm zijn van het werkwoord uitspijten en korrespondeert met het
‘Excuus voor het klankherkauwen’.
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De rijmslag schoot-dood lijkt me een mooi voorbeeld van de manier waarop, Voornam
met het rijm opereert. Het eerste wat de dichter in de schoot valt is het woord (of het
ding) dood. Deze woorden komen wel uit het niets opdoemen, maar liggen
overduidelijk in één en dezelfde angstaan-jagende en sombere sfeer. Er zit dus systeem
in het opdagen. Trouwens, nu we ervan getuige zijn dat deze woorden de dichter te
binnen vallen, krijgen de woorden uit de twee voorgaande afdelingen die in dezelfde
lichtelijk apokalyptische sfeer liggen een nieuw aksent. De ‘doodsberichten’ spellen
niet alleen onheil binnen afdeling II, maar ook daarvoorbij, en het ‘weerlichten’ sluit
daar goed bij aan. Dit begin van de derde afdeling, hoezeer ook een gedachtengang
voortzettend (‘maar’) doet aan als het werkelijke begin van het gedicht. Wat
voorafging was een introduktie, een korte oriëntatie, warmdraaien ook, maar nu vindt
door het beschrijven van de uitgangssituatie van het dichten, de echte entrée en
matière plaats: leeg papier, de dichter, en aanzeilende woorden.
Ik durf mijzelf graag te beloven
dat ik zelfs met één hand, daarenboven
met bijna dichte ogen
door mijzelf bewogen
tussen geweldige planten
geheel omgroeid kan raken;

Met enige trots neemt de dichter de rol van de baron von Münchhausen op zich: met
zijn schrijfhand verplaatst hij zich waarheen hij maar wil, en vrijwel blindelings,
d.w.z. hij kijkt met een soort lucide innerlijk oog. In deze passage gaat de beschrijving
van wat er bij het dichten gebeurt weer over in het gebeuren zelf. Heel geleidelijk
komt de dichter terecht binnen de door hemzelf geschapen dekors met de olifanten.
De sfeer is loom en slaperig: ook de olifanten zijn ‘vermoeid’ en liggen te slapen.
Maar het blijft er niet bij dat de dichter zich door de voorhang van het gedicht heeft
bewogen. Al gauw spreekt hij, naar het aanvankelijk schijnt, over zichzelf in termen
van ‘men’: men mag rusten; wanneer men wenst te slapen; men kan zich afvragen.
En de slotzin van deze passage, als ‘men’ zich heerlijk genesteld heeft tegen de
olifantenlijven, openbaart wie die ‘men’ eigenlijk is:
Vergelijken bij het trage, ja
plechtige ventileren
van deze geweldige heren
hijgen wij bijna.
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Het kunststuk is gelukt: ook de lezer is zonder dat hij er erg in had binnen de
demonstratie getrokken. Langs de weg van het neutrale ‘men’ is de lezer door het
gedicht geabsorbeerd. Van deze plek af is het gedicht een gemeenschappelijke
expeditie geworden; dichter en lezer trekken samen op, al hebben ze verschillende
taken, en worden ze bij herhaling ook weer buiten de demonstratie geplaatst. Er treedt
dus een funktionele verdubbeling op: de lezer participeert in het gedicht niet alleen
door het te lezen, het betoog te volgen, maar hij ziet zichzelf ook binnen de
demonstraties handelen; de dichter expliceert niet alleen, maar loopt ook zelf mee
in de door hem op touw gezette demonstratie. Als men wil heeft hij dus drie rollen.
Waar een andere dichter allicht onder deze komplikaties zou bezwijken daar sleept
Vroman's virtuositeit het er door.
De vierde afdeling maakt het nog weer een stapje ingewikkelder:
Hier liggen we dan misschien,
(....)
Zal ik je eens vertellen
- als je nog wakker bent van de slak die aan kon bellen?
Het verhaal is hier zeer bekend.

Hoezo ‘misschien’? Zijn we nu bij de olifanten of niet? Het lijkt me dat dit woordje
de onzekerheid uitdrukt van de dichter over het welslagen van zijn illusionisme.
Heeft hij de lezer over de drempel weten te trekken of laat die het afweten? Voor de
dichter is dat niet uit te maken, en daarom houdt hij maar rekening met de
mogelijkheid dat het niet gelukt is. Dat neemt niet weg dat voor de lezers die de
barrière wel genomen hebben een merkwaardige situatie ontstaat omdat ze niet meer
zeker kunnen weten of ze er nu wel of niet zijn: tenslotte liggen ze op het
olifantentoneel bij de gratie van de voorafgaande regels, en kunnen zij er met een
half woord weer afgeveegd worden. Maar als we de halve vraag beamen mogen we
blijven, en we krijgen dan een verhaaltje voor het slapen gaan. De inleider is hier
wel erg bescheiden als hij verwacht dat we van zijn lezing nu al slaap gekregen
hebben! We kunnen natuurlijk oplettend de lezing volgen, en tegelijkertijd als
figuranten binnen de demonstratie een dutje doen, al is dat niet zeer hoffelijk tegenover
de verteller van het slakkenverhaal.
Waar is ‘hier’? In de eerste regel van afdeling IV kan het haast niet anders of met
deze aanduiding is het olifantenreservaat bedoeld. Maar men zou
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kunnen aarzelen of daar nu juist de slakkenstory algemene bekendheid geniet. Toch
is dit de waarschijnlijkste oplossing, ook al omdat het een dierenverhaal is. Hoe dan
ook, de dichter kleedt zich door deze mededeling in het gewaad van de ingewijde
die zijn metgezellen in het kultuur-bezit inwijdt van het tropische gebied dat hij heeft
gekreëerd en waarin hij als een Haroen-al-Raschid de ronde doet. Hij kent de aanloop
tot gedachtenleven van de daar befaamde slak:
Ruk alles voor mijn part
maar aan bruine vale stukken
probeerde hij dan te denken.
Ook dit wilde niet lukken,
laat staan dan ook gebeuren,
het bleef bij beelden en geuren...

In deze kontekst kan ik niet veel verder op dit slakje ingaan. Wel wil ik en passant
één opvallende kwestie signaleren. De slak gaat op stap en zijn avontuur beslaat
precies een week. ‘Op een vrijdag liet hij zich rollen, en op een zaterdag begon hij
(...) rond te hollen’ (Afdeling V). Afdeling VI beslaat maar één regel:
‘Zondag rustte hij even’

Afdeling VII en VIII vertellen dan van zijn aanbellen aan opvolgende huizen op de
Krugerlaan1, waarmee hij van maandag tot en met donderdag zoet is. Het typografische
isolement van deze zondagsrust geeft te denken. Wordt ons hier een gekerstend slakje
voorgezet, of horen we het verhaal van een enigszins kreatieve buikpotige, die op
de zevende dag rustte van het hollen dat hij gedaan had? Nu stort hij zich wel in een
avontuur dat een onvermoede inhoud geeft aan zijn leven, maar dat hij al na twee
dagen een rustdag neemt maakt de analogie met de befaamde grote schepper toch
wat oppervlakkiger: de zevende dag is de derde dag.
En toch. Wat er zij van die zevendaagse slakkengang, er schuilt toch iets van de
artiest in het beestje. Leest men het verhaal nog eens over, dan

1

Volgens gepubliceerde biografische gegevens heeft Vroman op verschillende adressen in de
Paul Krugerlaan in Gouda gewoond, en daar ook de H.B.S. bezocht, waaraan zijn vader
leraar was. cf. L.H. Pelzer, Leo Vroman, reeks Ontmoetingen, 1965, , p. 9. De Krugerlaan
komt trouwens o.m. ook voor in het gedicht Voor mijn moeder, nu vijf en zeventig (126
gedichten, p. 230).
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vindt men talrijke lichte aanwijzingen in die richting, ook al wordt hij later door de
inleider een ‘waanzinnige slak’ genoemd. Het is hem niet duidelijk waarom hij zijn
tocht onderneemt, maar er is iets in hem (een ‘onbereikbare jeuk’) dat hem ertoe
drijft. Hij wordt geschetst als een ‘wie weet geniaal kluitje’, met ‘edeler delen’, die
zich afkeert van de wereld der slakken en na een retraite met innerlijke strijd tenslotte
iets onderneemt waarvan hij de afloop niet kan voorspellen. Met dit al is het zeker
geen uitgemaakte zaak dat de scheppersanalogie de zin van de fabel is. Het verhaal
heeft trouwens een min of meer open eind. Als de slak aanbelt op nummer elf in de
Krugerlaan heet het:
Wel wel, mevrouw zelf.
Of liever: donderdag, nummer elf,
verzin de rest maar zelf.
En vraag je je bovendien af
Of we nog op die olifantenbuik rusten, bedenk dan dat
de onzekerheid soms werkelijker is
dan de zekerheid.

De lezer wordt steeds verder in de maalstroom van het gedicht getrokken. Het ‘hier
zeer bekende verhaal’ mag door hem voltooid worden, nadat hij eerst al bij de
olifanten is binnengeloodst. Het lijkt er ook wel op, dat het slakkenverhaal voor het
slapen gaan een praatje voor de vaak is waarachter als voornaamste bedoeling van
de dichter schuilt het kontakt niet te verbreken met de lezer:
Ik wil je zo makkelijk niet kwijt,
zie je liefst een hele tijd
naliggen en zitten
alsof je zo pas nog die witte
zakdoek hebt uitgespreid
op het bolle slapende beest.

‘Alsof’. We zijn hier dus weer terug in de uitgangssituatie waarin de dichter zich tot
de lezer richt. (Het is minder plausibel dat het ‘alsof’ meer speciaal betrekking heeft
op ‘zo pas nog’, en dat de passage dus zou betekenen: het is wel al een tijdje geleden
dat je je tegen de olifant hebt aangevlijd, maar laten we doen alsof dat pas zo net
gebeurd is). Een knip met de
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vingers en de dierentuin verdwijnt in een fading. De dichter komt in het stadium van
de konfessies nu de lezer hem met meer of minder moeite tot hier gevolgd is. Wat
haalt hij eigenlijk uit met de lezer? Dit wordt nu beschreven in termen van agressie
en geweldpleging:
het schadeloos besmetten
van je alledaagse leven (...)
Besef wat ik met je doe:
ik smijt woorden op je open
eigenaardige ogen
en je dicht lijkend hoofd van jut
verandert; (...)

Enigszins kontrasterend met deze krachtdadigheden vraagt de dichter even later:
Keer dan tot het warme gebied
waar mijn woorden zich reeds toe keren,
en dat languit genesteld is tegen
de binnenkant van je kleren:
jezelfste, je allerjijst
met wie ik iets raars bedrijf
(...)
We zijn beiden rarigheden,
ik maar jij het meest,
want ik schrijf alleen,
maar jij leest.1

Het lijkt er een beetje op, of de lezer met een slak in zijn huisje vergeleken wordt:
dat naakte lezerslijf in zijn klerenomhulsel. Deze visie op de lezer als passief schepper
keert later in het gedicht terug. In elk geval wordt het nu, na de konfessies, terdege
intiem, een intimiteit die voor de lezer een beetje tegen wil en dank is. Hij wordt als
het ware door de dichter uitge-

1

‘Het schrijven komt mij veel natuurlijker voor dan het lezen. Het lezen is een ouderwetse,
vrouwelijk bescheiden daad, behalve als het gebeurt om zich aan de schrijver te meten. Dat
iemand zich rustig nederzet in een soort zittende houding, met een boek, en vooral met een
boek van mij, in ieder geval één dat al helemaal volgedrukt is met het werk van anderen dat is een blijk van zulk ontroerend vertrouwen dat de haren mij te berge rijzen.’ Leo Vroman,
Proza, 1960, p. 122.
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kleed. Op deze manier is het te verklaren dat de dichter opeens op een heel ander
chapiter overgaat, dat van de haat:
Nee, zelfs om de wildste haat
word ik niet kwaad.

Deze omslag komt nogal onvoorbereid. Het ziet er naar uit, dat de mededeling gedaan
wordt na een onuitgesproken opmerking, mogelijk vragenderwijs gedaan, van de
kant van de lezer. Deze is zojuist op zichzelf teruggeworpen, is uitgenodigd zijn
reakties te peilen op de in agressieve termen gestelde omschrijving van de relatie
dichter-lezer. Deze reaktie op de dichterlijke veroveringszucht kan heel goed bestaan
uit haatgevoelens: de dichter ‘besmet’ de lezer, en deze antwoordt met haat. Het is
op dit gevoelsprotest dat de dichter ingaat.1
Er is ook een ander aanknopingspunt. Bij wege van kontrast wordt de
liefdesverklaring die de dichter afsteekt, beantwoord met haat. De gewenste intimiteit
roept het tegengestelde gevoel op, als haat een gevoel mag heten. De afdeling besluit
met een kompakte formule van de inter-akties tussen haat en liefde:
de man die het meisje slaat
om de liefde die ondergaat
terwijl zij tezamenwringen
in elkaars vette haat.

Hiermee zijn we aangeland in de tros van onderwerpen die het gedicht verder zullen
domineren. Het verliest allengs het opzettelijke karakter van de demonstratie, en
ontwikkelt zich tot een gedicht waarin de problematiek van het dichten excentrisch
komt te staan.
De demonstratie raakt los van zijn funktie binnen het betoog en gaat op eigen
kracht verder, al blijven er aanhechtingen aan de poëtika optreden, die naar het slot
toe weer in sterkte en omvang toenemen.
We komen nu weer in het gebied van ‘dood, nacht, en vermoorde dingen’. In afdeling
IV doet de angst zijn intree:

1

Inleiding tot een leegte bevat een aantal verwante passages. Vergelijk bv.: ‘Want jij die mij
liefhebt, nog niet kent, of haat, die kortom liever zonder mij bestaat: Waarom ben je met dit
boek op schoot’?
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Als een zwarte paraplu
hangt ons de angst boven het hoofd
voor het ontzaggelijk nu,
er wordt haastig van angst geroofd,
beloofd, geliefd, geloofd.

De paraplu geeft een lichte reminiscentie aan Vestdijks Redding van Fré Bolderhey,
en is in de psychoanalytische literatuur geen onbekend symbool. Met afdeling X
komt opnieuw een kontrast aan de orde: van angst naar heldendom. De passage is
sterk middeleeuws gekleurd, zowel door de gebruikte woorden als door de
inhoudelijke stilering, en vertoont duidelijk overeenkomsten met het fragment over
de ‘eeuwen van het schalmgerei’ uit Oude woorden (126 gedichten, p. 201). De
topische aanhef is al kenmerkend:
Ja, waarheen zijn de helden vertrokken

De ‘neiges d'antan’ bestaan ook nu nog, dat is de portée van afdeling XI. De dichter
en de lezer zijn nu eigenlijk niet meer in funktie, zij zijn twee op vertrouwelijke voet
staande mensen geworden. Ook door de veralgemening van het onderwerp ebt de
kunstmatigheid van de demonstratie weg. Hoe geleidelijk de overgang is kan men
zien aan het feit dat in deze afdeling aangeknoopt wordt aan een uit de krant opgepikt
fait divers, dat in beginsel niet zoveel verschilt van de slakkengeschiedenis, ook al
heeft het wel degelijk een slot.
Dit fragment over de negen meisjes en hun leraar die levend gekremeerd worden
in een busje is gekenmerkt door heftige emotie van de verteller. Dit blijkt uit de
uitroepen ‘O’ en ‘A’, maar ook uit de grammatikale opbouw waarin verhaal en
onderbrekingen tegen elkaar aan klotsen. De verteller heeft moeite uit zijn woorden
te komen en hakkelt:
ja maar deze leraar dan
riep, toen het zo licht werd:
don't panic, don't panic,
het spijt me, zo iets kan
ik niet, dit geroep
in de reeds kronkelende troep,
het spijt me, maar zo iets kan
ik nooit, vooral hem niet vergeten.
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Tot twee keer toe wordt de regel op ‘zo iets kan’ afgebroken; het lijkt me volkomen
geoorloofd om deze mededeling los te maken van de in de telkens volgende regel
voorkomende negatie, en ze dus te verzelfstandigen. At face value genomen betekenen
beide regels dan ook mede: ik vind het ellendig, maar zoiets afschuwelijks kan
gebeuren. Er is hier trouwens nog iets meer aan de hand. Het herhaalde ‘kan ik’ rijmt
tegen het eveneens herhaalde ‘panic’ aan, op een opmerkelijke manier. Het rijm is
immers half door het enjambement heengetrokken en het effekt van dit raffinement
is enerzijds dat het woord ‘panic’ obsederend door het ‘kan ik’ heen blijft echoën,
en daardoor treffend de mededeling ondersteunt, dat die paniek nooit meer vergeten
zal kunnen worden, en anderzijds dat formeel krachtig onderlijnd wordt hoezeer de
verteller ten prooi is aan heftige gevoelens nu zijn rijm half van de regel is afgevallen.
De stroomversnelling loopt uit op een definitie van de held als iemand die ‘groot
geweld met iets uiterst kleins bestrijdt’, en van wiens daden graag verteld wordt. Dit
vormt de overgang naar afdeling XII, waarin de lezer wordt uitgenodigd om over
het mikroskopisch kleine heldendom te spreken dat huist in diens lichaam. We moeten
nu toch wel definitief afzien van een zaal waarin de lezing zou worden gehouden:
de lezer wordt gedurig in enkelvoud toegesproken, er is ook maar één lezer tegelijk
toegelaten op de olifantenbuik. De lezing wordt dus gegeven voor al die individuen
die thuis of zo het gedicht zitten te lezen, en zij krijgen een individuele behandeling.
Al met al is het nu toch echt wel onduidelijk geworden waar de partners zich bevinden.
Er zijn in dit fragment zeker een paar passages waarin gerefereerd wordt aan eerdere
vertelsituaties in het gedicht, maar die geven geen ondubbelzinnig uitsluitsel. Zo
spreekt de dichter over
dat slaperige lichaam van jou

wat in de richting wijst van de olifanten waarop men zich te slapen kon leggen, maar
wat evengoed kan slaan op de lezer thuis die langzamerhand slaap heeft gekregen.
Even later zegt de dichter
Zit dan, en denk eens even
aan de hoorbare heldendaden

Ook deze aansporing past op beide situaties. Intussen wordt de heldhaftigheid op
steeds meer natuurwetenschappelijke manier benaderd. Wat men geneigd is met de
een morele of ethische kwalificatie implicerende term ‘heldendom’ te benoemen, is
terug te brengen op biologische pro-
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cessen die nog verre van doorzichtig zijn. Wat gebeurt er precies in hoofd, hart of
bijnnier van een man die dat hoofd in zijn handen zou willen klemmen, een moeder
die haar kind voelt verdrinken, een schietende front-soldaat? Deze vragen, die
neerkomen op de onoplosbaarheid van de grondslagen van heldhaftigheid, en dus
op de gebrekkige gemotiveerdheid van het ethische oordeel, leiden (afdeling XIV)
tot de konklusie:
Hoe verflauwd zijn zo de smaak
en de scheiding van goed en kwaad.

Van deze overweging naar de oorsprongen van het onderscheid tussen goed en kwaad
is nog maar een stapje. Waar kwam het onderscheid ook weer vandaan? Genesis,
het paradijs, de boom der kennis van goed en kwaad. Daarom moeten we ons
geheugen maar weer eens opfrissen aan de vruchten van de boom der kennis;
misschien dat dan het onderscheid weer iets voor ons gaat betekenen. Betekende het
rusten van de slak een allusie op het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2, nu zijn we
klaarblijkelijk aangeland in de paradijsepisode van Genesis 2 en 3. Er ontstaat hier
een struktuur die toch vrij sterk uiteenlopende fragmenten verbindt: de nummers van
het spectacle coupé blijken ondergronds met elkaar aan een basisverhaal vast te zitten.
Sinds we er de laatste keer waren is er wel wat veranderd in de hof van Eden. De
plek waar zich indertijd die betreurenswaardige geschiedenis met Adam. Eva en de
slang afspeelde is een verwilderd achterafhoekje geworden en heeft zijn belang voor
ons verloren. Zie dit armetierig stukje dierentuin:
en ligt het karkas van een ram
half door geweldige poten
begraven onder de grote
boom, met een soort boterham
ernaast, en een blote
gebruinde aap: Adam,
de onderbuik ietwat verschoten,
en een lapje van vijgeblaren
op laag voorhoofd en haren.

De zetel van de kennis van goed en kwaad is ‘ietwat verschoven’ en Adam is naast
de hoofdstroom van de evolutie geraakt. Maar misschien levert
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zo'n pelgrimstocht naar het paradijs ons toch nog iets anders op; er is daar tenslotte
nog meer te zien.
Maar tussen de lange grassen
en de lagere struikgewassen
langs de verkoelende stromen
staan hoge bloeiende bomen,
waarvan de waanzinnige bloemen
ons vreemd bekend voorkomen.
Er klinkt een kikkervet zoemen
uit de welige harten daarboven...
Indien we hierin geloven,
komt de herfst dan nog op tijd?
En verspreidt de gehoopte soort vrucht
dan niet zo'n walglijke lucht
dat alles ons spijt?

Deze beschrijving stoffeert de bijbel1, maar bovendien doet ze nogal sterk denken
aan de omgeving van de olifanten waar een soortgelijk tropisch aandoend klimaat
heerst en waar ook ‘geweldige planten’ groeiden. Misschien is dat de reden waarom
de ‘waanzinnige bloemen’ de dichter en zijn metgezel ‘vreemd bekend’ voorkomen.
De ‘welige harten’ zijn die van de bloemen, waarin een groot soort bijen zoemt. De
indruk die dit alles wekt is van een onaangenaam overspannen zindelijkheid; de
vruchten die de bomen zullen afwerpen lijken al verrot aan de stam. Daar dus maar
liever niet van eten.2 De tocht naar het paradijs heeft niet veel opgeleverd; de vruchten
van andere bomen zijn nog niet rijp en misschien bovendien oneetbaar.
Goed-en-kwaad is een onbruikbare sleutel:
Wellicht is het straks genoeg
om iets, iets maar, te begrijpen
wanneer we ons zitten te knijpen
met de dood voor de boeg

1

2

Gen. 2: 9-10. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk
om te zien en goed om van te eten; en den boom des levens in het midden van den hof,
benevens den boom der kennis van goed en kwaad.
Er ontsprong in Eden een rivier om den hof te bevochtigen, en daar splitst zij zich in vier
stromen.
‘Kikkervet’. Cf. het ‘kwisten kweekt Kikker-neten’ uit afd. II, waarin eenzelfde soort
overdadige weelderigheid meeklinkt, en de ‘vette haat’ uit afd. VIII. Dit fruit deugt niet.
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Afdeling XV is het meest hermetische van het gedicht. De verteller soest tussen
waken en slapen in en hij geeft weer wat hij daarbij gewaarwordt. Een lijn valt er
niet te ontdekken; op de grilligste manier worden de vreemdste dingen aaneengeregen,
terwijl men toch het vermoeden heeft, dat ze op de een of andere manier zinvol
samenhangen, zoals men ook tijdens een droom doordrongen kan zijn van de
dwingendheid der opeenvolging van de gebeurtenissen en voorstellingen, waarvan,
na het wakker worden, niets overblijft. Vragen komen op, die in de wereld van het
waken zinledig zijn, zoals
hoe lang is drie maaltallen
hoe breed is blond

en elementen uit het voorafgaande, vrijwel onherkenbaar vermomd en vervormd,
presenteren zich. Pogingen om deze afdeling een plaats in het geheel te geven en
woord voor woord te interpreteren, zouden de perken van dit verkennende opstel te
buiten gaan. Daarom vergenoeg ik me maar met wat de verteller, weer klaarwakker,
als samenvatting over het voorafgaande geeft in afdeling XVI:
Nadat we het over helden gehad hebben,
en over de moeilijkheden bij het weten
van hun motiveringen,
aangezien zelfs indicaties
ter bepaling van het teken
(plus of min) ontbreken,
en aangezien bovendien
het kolkende scheppingsverhaal
de verkorte droom is, misschien
het relaas in geschrokken taal
over iets uit een ooghoek gezien
en nooit goed, maar ook nooit helemaal
vergeten en verstaan

waarbij die ‘verkorte droom’ en dat ‘relaas in geschrokken taal’ een bijzonder
passende aanduiding vormen voor de wonderlijkheden van de vorige afdeling. Liever
dan een kollektieve archetypische heldenmythe op te bouwen vraagt de verteller zich
af
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Hoe vormden hun paden zich vóór
de geboorte van hun voetspoor?

Echte geschiedenis dus van de evolutie, waarbij de dichter Genesis 1: 2 (De aarde
nu was woest en ledig) maar overslaat:
Laat ons het ledig begin
van de ruimte overslaan

Men herinnert zich hier de inzet van afdeling III, waarin de literaire genesis
beschreven werd, en waar de leegheid van het papier wèl werd geregistreerd.
Veel organische chemie wordt ons geopenbaard: aminozuren en fosfaten, porfyrinen
en nucleïnen, gelatine en proteïne, niets wordt de lezer bespaard, (en waarom ook?)
en dan zijn we bij de algen en wieren aangeland. Dan, in afdeling XVIII, eet een
algje zijn buurman op; ‘de eerste moord’ in analogie met Genesis 4, zij het dat daar
van kannibalisme geen gewag gemaakt wordt. De luisteraar wordt in kleine
zinswendinkjes opgeroepen: ‘geloof me’, ‘geduld, geduld’, ‘laat ons het hoofd
afwenden’. Ook al is de dichter aan het begin van deze biologische geschiedenis
‘klaarwakker’, toch slaat hij even later een groot stuk over omdat hij het welletjes
vindt,
en ik heb ook te gretig slaap
om mijn magere hoofd te vermoeien
met het eindeloze vertwijgen

Na langs deze kortste weg weer in het heden beland te zijn, beladen met filogenetische
kennis, verzucht hij
Voelden wij maar wat wij weten

maar hij ziet wel in dat er te veel wonderen zijn om zich blijvend te kunnen verbazen
over het funktioneren van het lichaam
waarmee wij het kleine doen
en het grote misschien bedoelen;

Deze formulering slaat weer terug op de definitie van een held uit afdeling XI, die
‘groot geweld met iets uiterst kleins bestrijdt’, zij het dat hier de handelwijze
gegeneraliseerd wordt. Als voorbeeld komt nu een kleine handeling van de dichter:
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als ik Tineke in haar zoele
zonnige halsvlees zoen
betekent het: mooie ogen,
en klappers die door de blaren
der klapperbomen storten,
en altijd het lange varen
het lange kielzog, de korte
jaren van lange dagen.

Op deze zoen is al gezinspeeld aan het eind van afdeling XII. Wat voor groots wordt
door deze zoen uitgedrukt of begeleid? Dat is niet makkelijk uit te maken, want wat
er staat doet aan als een bundeltje partikuliere associaties. Toch moet men vermoeden
dat er zoiets als algemeen menselijke herkenbaarheden in besloten liggen en dat er
dus een zekere symboolvorming in te herkennen zal zijn, die mogelijk langs
zintuigelijke bruggetjes tot stand komt. Het voorbeeld is iteratief: telkens als de
dichter Tineke in haar hals zoent, treden een aantal van de genoemde betekenissen
op. Altijd het ‘lange varen’, soms ook de vallende kokosnoten. De scheepsreis is een
eeuwigheidservaring, samenhangend met liefdesbeleving, geluk of dood, de vallende
kokosnoten daarentegen vertegenwoordigen een kort, voorbijgaand ogenblik. Deze
tijdstegenstellingen komen terug in ‘de korte jaren van lange dagen’. De ‘mooie
ogen’ kan ik in dit verband zo gauw niet plaatsen.
Men kan heel goed transcendentale betekenissen hechten aan zo'n kleine verwijzing
naar het absolute, maar als Tineke doodgaat, valt de bodem uit die betekenis. Zo zet
afdeling XIX in, en de dichter realiseert zich dat haar innigheid niet valt te
konserveren:
Verdomme dan ben ik haar kwijt.

Zelf doodgaan is voor hem niet zo'n probleem, maar alleen achterblijven wel. Vandaar
dat de wens om samen gelijktijdig te sterven telkens in de poëzie van Vroman
terugkeert, ook al in dit gedicht.1 Wie er niet meer is,

1

Cf. afd.XII:
en degeen dan, met wie men wil sterven
nog vóór het onhandig bederven
een bijzonder ernstige zoen
met het levende lipwerk te geven.
Zie ook het slot van de Ballade, waar inderdaad de gelieven ‘dooreen gemorst’ samen liggen
dood te gaan.
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kan niet meer voelen, zien, praten, dat weet de dichter bijna uit eigen ervaring.
Knap is de oude fiets
die zijn berijder herkent1
en knap is de worstelende romp
die de armen met opzet strekt
naar de snelle doorzichtige klomp
welke huilend naar buiten lekt,
of lachend, of niet bestaat,
weet ik hoe dat precies gaat.

We zijn inmiddels in afdeling XX. Doodgaan is nog steeds het onderwerp. Bij het
‘sterven’ - misschien zelfs in meerdere betekenissen gebruikt2-wordt het lichaam
verlaten door een ‘snelle doorzichtige klomp’. Dit hangt samen, lijkt me, met wat
de dichter zojuist zich heeft afgevraagd over het konserveren van wat Tineke voor
hem is:
hoe maak ik een veilig verpakt
en fatsoenlijk op te bergen
stroopje van haar zo erge
hoe maak ik een goed extract
van haar erge innigheid
als zij straks in elkander zakt?

Die ‘lekkende klomp’ is door de geliefde al niet te bewaren, laat staan door de
stervende zelf.3 Wat het lichaam verlaat huilt, of lacht, of be-

1

Cf. de sterfscène in de Ballade. Ook hier wordt in extremis gefietst:
‘ik ook; er wordt gefietst op mij’
fluisterde hij (...)

2

Cf. uit de Ballade:
En nog liepen zij, hoewel een beetje zwaar
van de massa tranen die zij wilden wenen,
maar in de nacht verwarden zij elkaar,
en de kracht viel lachend uit hun benen,

3

De rijmslag romp-klomp komt ook in de Ballade voor:
soms kan men een rotsblok wanen
vol van klompen klompjes klomp;
deze kuise, slanke romp
scheen gevuld met steenorganen.

Merlyn. Jaargang 4

355
staat niet eens, en dat laatste maakt het natuurlijk extra moeilijk er iets van te
achterhalen.
Hier ongeveer eindigt de demonstratie die allang geen demonstratie meer is, en
gaat de dichter verder met zijn betoog over de dichtkunst en zijn verhouding tot de
lezer. Opnieuw aksentueert hij de snelle stijlwisselingen in zijn gedichten:
ik giechel graag terwijl
ik vloek, mompel en zing.

Deze variaties worden veroorzaakt door twee dingen: de bijzonder intieme verhouding
die hij met de lezer heeft, en zijn daarmee gepaard gaande behoefte om het gedicht
zo natuurlijk mogelijk te houden, het te doen lijken op een gesprek. In dit perspektief
bezien is een plotselinge plechtigheid of gemaaktheid weer gewoon.
Daarom praat ik zelfs
door mijn eigen gedichten heen:
die voor sommigen heilige band
tussen dichter en gedicht
wil ik strekken tot in je gezicht,

Van dit praten door zijn eigen gedichten heen zijn vele voorbeelden aan te wijzen,
zoals het zoeken naar een woord op -ichten uit de eerste afdeling. Hij heeft een grote
afkeer van het volmaakte gedicht, en de heilige, liefst onzichtbare band tussen dichter
en gedicht. Men kan hierbij opmerken dat de dichter op een ander soort volmaaktheid
mikt, en dat de door hem gewraakte soort voor hem in bepaalde opzichten juist
onvolmaakt is, omdat ze tekortschiet in echtheid en open kaart spelen. De dichter is
hiermee allerminst te bestempelen als eenvoudsapostel, want de interakties in de
driehoek dichter-gedicht-lezer worden alleen maar gekompliceerder wanneer
daarbinnen elementen worden toegelaten die in de filosofie van het ‘volmaakte’
gedicht zorgvuldig worden buitengesloten, zoals de manier waarop er aan het gedicht
gewerkt wordt, nieuwe terreinen van werkelijkheid, regulering van lezershoudingen.
Hiervoor moet het hele arsenaal van onderwerpen en technieken beschikbaar blijven;
de dichter onderkent uiteraard grenzen, maar laat zich geen begrenzingen opleggen.
De dichter verkeert op voet van gelijkheid met de lezer:
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Buig het hoofd dus niet voor de poëet
of buig nog dieper, misschien
als je goed kijkt, wie weet
krijg je dan niet iets beters te zien,
even geïnspireerd,
want nergens kan je je wenden
of de massa van je lenden
vormt het bezielend gewicht
voor het groot inwendig gedicht
dat zelden geluiden behoeft.

Deze opwekking haakt aan bij verscheidene eerdere passages waarin de dichter de
lezer aanspoort tot zichzelf terug te keren, vooral in de afdelingen VIII en XII:
Keer dan tot het warme gebied
waar mijn woorden zich reeds toekeren

en
Maar vertel me liever van jou,
van je sappige witte cellen

De lezer is de sprakeloze dichter van binnen boord blijvende gedichten; telkens helpt
de dichter hem de dichterlijke elementen van zijn bestaan te herkennen. De
aanmoedigingen doen uitgesproken erotisch aan, de ‘lenden’ van de lezer
korresponderen met de ‘schoot’ van de dichter uit afdeling III. De lezer hoeft zich
niet de mindere te voelen, want zoals de dichter ‘het paren (....) in een lied verpaarst
en vergeelt met gedachten’, zo heeft de lezer toegang tot de ‘albumsgewijs’ in hem
opgetaste herinnerring aan zijn ‘tedere’ nachtelijke uren, en kan hij aan zijn
toekomstige nachtleven denken. Het lijkt er zelfs op, dat deze nachten zelf een
vrouwelijk erotisch objekt vormen voor de lezer:
Je hoeft zelf immers niet lang te wachten
tot je tedere albumsgewijs
dicht liggende vroegere nachten
of de komende, hun zachte
uren wijd voor je aandachtig...

De dichter bezingt de paring, de lezer beleeft hem, tenminste dat suggereert de dichter
in deze niet makkelijk aan te vullen ellips. De stippeltjes
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vormen het grensgebied tussen beleving en beschrijving; de dichter houdt min of
meer beschroomd halt; vandaar moet de lezer het maar zelf opknappen. Laat hij in
elk geval zeggen wat hij denkt. De dichter doet wat veronderstellingen om hem op
gang te helpen in een nogal duistere passage die op het eerste gezicht ook niet volledig
geslaagd lijkt. Ik reageer tenminste wat allergisch op een woord als ‘puddinglachen’.
Hier wordt ook tentatief gesproken over ‘gewone keukenkranen’, en die vormen de
overgang naar de volgende afdeling waarin we iets te horen krijgen over het moderne
poëtische idioom:
Vrees niet de nieuwe symbolen,
breuk, zakdoek, steenpuist, gil.
De roos, de gedroogde violen
zijn niet gestorven, maar stil.
Onder ‘lier’ en ‘leest’ verborgen
sliep altijd een blote bil.
Wacht maar, vandaag of morgen
wordt de naaktheid ons weer te kil.
De poëet zal voor sleepjurken zorgen
zodra hij weer wil.

Dit is weer een stukje betoog over de dichtkunst, waaraan weinig toe te voegen valt.
De ‘gedroogde violen’ herbergen een ‘ambuigity’: ze zijn zowel bloemen als
muziekinstrumenten, vooral onder invloed van het ‘stil’. In elk geval moeten we ons
voorlopig maar neerleggen bij de sociale revolutie van de ‘lagere’ soorten
werkelijkheid, bij het ‘onpoëtische’ in de poëzie. De ironische objektivering ‘poëet’
in deze passage wekt de indruk dat de dichter het hier niet in de eerste plaats over
zichzelf en zijn eigen gedichten heeft; hij staat enigszins terzijde van de ontwikkeling.
Voorlopig doen we het nog zonder sleepjurken, en droomt ook de lezer in
prozaïsche termen:
kortom, al het A van je B
mag nog in de C van je D.

In deze laatste afdelingen gaat het voortdurend om het aktiveren van des lezers orgaan
voor het poëtische in zijn liefdesleven, zijn dromen, zijn 1

1

Ik gok op een variatie van de lezer op het door de dichter geëntameerde thema van
stervenparen dat met lachen-huilen gepaard gaat, en het paren dat de dichter ‘verpaarst en
vergeelt met gedachten.’
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dagelijks bestaan. Hij mag dat ook best onder woorden brengen, al levert dat misschien
geen kunst op; vraag maar aan de psychologen. In het receptieve kan iedereen dichten,
als hij er maar oog voor heeft:
er staan verzen in de krant
platgedrukt tussen berichten
aan de voor- en achterkant,
een fregat zinkt in je beker,
en een epos, vast en zeker
ritselt in je klerenkast,
lyrisch wenen in je kussen
blanke verzen. Ondertussen
aait een ode in je bast.

En al geeft de dichter geen advies, toch eindigt hij met een adviesachtige wens:
Schrijf ze niet, voel ze alleen,
ik wil niet met jouw tranen treuren
en met jouw plezier belast
je beschaamde dichtwerk keuren,
kan mijn eigen niet verscheuren
maar het jouwe vast.

Het advies is niet zonder baatzucht gegeven. De dichter vreest dat al zijn
opwekkingen, aansporingen, suggesties omtrent het dichten de lezer zoveel moed
zullen geven dat hij dichterlijke aktiviteiten ten toon zal gaan spreiden, waardoor de
dichter wordt opgezadeld met te lezen maaksels. Het dichterschap van de lezer heeft
zijn grenzen, en dus gaan diens produkten ongelezen de prullemand in, ook al omdat
de dichter niets voelt voor de participerende lezersrol. Een dreigement uit zelfbehoud
aan het slot dus, waarmee de cirkel is gesloten: het ‘ik kan dichten’ van het begin
wordt gekompleteerd met ‘en jullie niet’. De aanleg is uiteindelijk het beslissende
moment.
Het voorgaande beoogt niet meer dan een eerste aanloop te zijn tot verheldering van
het gedicht. Enige elementen die tot strukturering ervan bijdragen werden aangewezen,
en de aandacht werd gevestigd op een aantal plaatselijke opmerkelijkheden. Een en
ander biedt nog onvoldoende houvast voor een duiding van het hele gedicht als gelede
eenheid. Wel
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wil ik hier in een paar woorden, en dus schematisch, de richting aangeven waarin
een dergelijke duiding zou kunnen gaan.
Tussen de beide hoofdbestanddelen van het gedicht - de lezing en de demonstratie
- bestaat een spanningsverhouding die er de dynamiek aan verleent. Het zet in als
uiteenzetting over het procédé van het dichten aan het adres van een lezerskollektief.
(‘En? Lieve praat-estheten? Zijt gij nog gezeten?’) Al na korte tijd richt de dichter
zich tot de individuele lezer d.w.z. tot zijn voorstelling van die lezer. In het midden
gelaten kan worden of hier een reële lezer is bedoeld, dan wel een doorsnee-lezer of
een ideaaltypische konstruktie. Met deze individualisering gaat gepaard een
toenemende vertrouwelijkheid: aan een groep doet men moeilijk konfidenties, aan
een eenling gaat dat makkelijker. Tezelfdertijd verschuift de betekenis van het begrip
lezing: is dit aanvankelijk een voorgedragen verhandeling over de dichtkunst,
naderhand komt het aksent te liggen op de lektuur door de lezer verricht. (Bovendien
kan men heel wel staande houden dat ook het betekenismoment ‘voorstelling van
zaken’ wordt geaktiveerd: het gaat niet zozeer over de dichtkunst, alswel over de
dichtkunst zoals deze dichter haar ervaart.) Het onderstrepen van de rol van de lezer
blijkt uit de manier waarop hij betrokken raakt bij het gedicht doordat er telkens
vragen aan hem worden gesteld, opmerkingen tegen hem gemaakt worden, en doordat
hij zelf binnen het gedicht taken krijgt opgedragen. Van toegesprokene wordt hij
deelgenoot en partner, ook binnen de demonstratie.
Aan de andere kant zit er ook beweging in de demonstratie. Eerst treedt het
kunstmatige ervan nadrukkelijk op de voorgrond, zoals in het laten opdraven van de
nichten. Het onderwerp van de demonstratie doet bijzakelijk en willekeurig aan;
hoofdzaak is het laten horen van rijm en maat, waarmee het ‘zo gemakkelijk gaat’.
Met dit bravourestukje wordt de lezer gewonnen en rijp gemaakt voor serieuzer
onderwerpen. Te beginnen bij afdeling III raakt de show op de achtergrond, en komt
de thematiek van de demonstratie op het eerste plan. Hoewel deze thematiek zich
onafhankelijk van de dichter presenteert en dus beschouwd zou kunnen worden als
uitsluitend ten dienste van het betoog te staan, blijkt hij al gauw de dichter zozeer in
zijn greep te krijgen, dat deze niet meer vrij is om op iets anders over te stappen. Hij
moet ‘gaan waar de woorden gaan’, en deze woorden luiden: ‘dood, nacht, en
vermoorde dingen’. Zij blijven het hele gedicht beheersen en de dichter kan zich niet
meer aan hun invloed onttrekken. Wat begint als demonstratie emancipeert zich tot
gedicht binnen het gedicht en krijgt een eigen zelfstandige waarde.
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Het eigenaardige is nu, dat deze evolutie waarschijnlijk een essentiële voorwaarde
is om de demonstratie, en daarmee de lezing, te doen slagen. De betrokkenheid van
de lezer is immers voor een deel afhankelijk van de betrokkenheid van de dichter.
De lezer zou niet erg overtuigd kunnen raken van een demonstratie die uit
rederijkersstuntjes was samengesteld, en hij zou met recht kunnen vragen: ‘Ja, deze
demonstraties sluiten prachtig op het betoog aan, en alles klopt als een bus, maar hoe
gaat het nu in werkelijkheid?’ Nu de demonstratie a.h.w. uit de hand loopt, hoeft de
lezer deze vraag niet meer te stellen: zo gáát het in de werkelijkheid toe. Parallel met
de toenemende aandacht van de dichter voor het onderwerp van zijn demonstatie
konstateert men het afnemen van zijn aandacht voor de lezer als lezer. Hij wordt niet
vergeten, want het thema is geënt op menselijke relaties en op gemeenschappelijke
bestaansomstandigheden. Maar wel vervaagt de lezing-situatie, en deze komt pas
weer op de voorgrond als de demonstratie een einde neemt en het betoog weer opgevat
wordt. Het paradoxale is dus dat de demonstratie alleen kan funktioneren omdat hij
zich losmaakt van zijn funktie als demonstratie. Niet aan de akterende dichter wordt
geloof geschonken, maar aan de dichter in aktie.
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Awater, leven en leer
Kees Fens
De conclusies te trekken uit commentaren op en exegeses van het gedicht Awater
van M. Nijhoff laten zich het best omschrijven met twee regels uit het Het uur u
Zo zag iedereen wat,
de één dit, de ander dat.

De veelheid van zienswijzen is overigens niet onbegrijpelijk: het gedicht geeft veel
te zien, de ‘ik’ is een scherp waarnemer, maar verbindingslijnen tussen de
verschillende waarnemingen zijn bijna nergens aangebracht. Ieder zal zijn eigen
lijnen trekken. De jongste lijntrekker is de Vlaming Luc. Wenseleers met zijn studie
Het wonderbaarlijk lichaam. Hij is een grootmeester in het trekken van onnodige en
overbodige lijnen en trekt ter verklaring van sommige passages hulplijnen uit Nijhoffs
leven naar punten in het gedicht. Geheel in Nijhoviaanse geest handelend, toont hij
als zijn sterkste kant dat te zien staan dat er niet staat. Ik wil een enkel voorbeeld
geven van de fantasterij die in Wenseleers' boek als exegese wordt aangeboden. Op
de regel uit Awater ‘Hij is de zoon van een vrouw en een vader’ schrijft de auteur
onder meer het volgende commentaar: ‘Ik geloof echter niet het gedicht verkeerd
aan te voelen, wanneer ik na de volkomen op het Oude Testament geïnspireerde
proloog in “een vrouw en een vader” de Moedermaagd en God de Vader meen te
horen meeklinken. Immers, Christus spreekt Maria dikwijls aan met het plechtig
klinkende “vrouw” (bv. Joh. 2:4: “Vrouw, wat is er tussen Mij en U”?).’ Het lijkt
mij niet ongerechtvaardigd ook aan Vrouw Holle te denken.
Kritiek schept verplichtingen. Ondanks veel andere pogingen meen ik mij door
een elders gepubliceerde kritiek op het boek van Wenseleers gebonden aan het
waagstuk, ook een weg te zoeken in dit reisgedicht, waarin je al
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gauw, zo is althans mijn ervaring, in zijstraten terecht komt. Het lijkt mij juist, een
beschouwing te beginnen met het aanwijzen van een aantal kenmerken van het vers.
Voorlopig wil ik de regels niet op de hielen volgen. Awater valt in een aantal onderling
verschillende delen uiteen. On de proloog volgt het a-stuk dat begint met de regel
‘Ik heb een man gezien. Hij geeft geen naam.’ Awater wordt opgeroepen en
beschreven. De ‘ik’ is slechts als verteller aanwezig. De beschrijving van Awater en
diens werkkring is algemeen gehouden. Het a-gedeelte maakt in het midden een
omslag, bij de regel ‘Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal’. De algemeenheid
gaat over in verbijzondering, één bepaalde situatie op één bepaalde tijd wordt
beschreven door de ‘ik’, die van waarnemer ineens insider is geworden. De geciteerde
regel bewijst dat hij om dit bijzondere ogenblik te kunnen beschrijven, de voorgaande
ogenblikken moet kennen; anders kan hij niet in de vergrotende trap spreken. Die
voorgaande ogenblikken zijn verzwegen, evenals de verandering van positie van de
ik-figuur (blijkens het uitnodigende ‘Lees maar’ is hij aanwezig). De ik ziet nu niet
alleen, hij ziet ook door alles heen: ‘Awater's hoofd voelt zwaar’.
Met de inzet van het o-gedeelte (‘Vandaag, toen ik voor 't raam de bloemen goot’)
begint een heel nieuw hoofdstuk: de ik blijft verteller, maar hij is nu actief zelf in
het verhaal opgenomen. Hetgeen men, gezien het voorgaande zou kunnen verwachten,
blijft uit: er wordt niet aan het verhaal over Awater verder geschreven in de zin, dat
het beschrevene buiten de macht van de verteller ligt; hij kan slechts waarnemen.
De verteller neemt zelf het initiatief voor althans het begin van het nieuwe hoofdstuk:
hij gaat Awater van kantoor halen en niet uit pure vertellersnieuwsgierigheid; een
persoonlijk gemis is de reden van zijn daad. In tegenstelling tot het beschrevene in
het a-gedeelte, hebben we van nu af met twee figuren te doen in het verhaal. De
situatie blijft ongewijzigd tot de regels:
Awater blijft, ik loop door, en zo gauw
of ik de trein zag die ik halen wou.

Het grootste deel van het gedicht is dus een dubbelverhaal. Dat betekent onder meer
dat de verklaring van het dóórlopen van de ‘ik’ in de voorgaande stukken gezocht
zal moeten worden. Op de geciteerde regels volgt het u-gedeelte: ‘De stoker werpt
steenkolen op het vuur’. Hier begint het laatste en weer anders opgezette hoofdstuk.
Zowel ‘ik’ als Awater zijn afwezig. Het stuk is geschreven in de tweede persoon,
hetgeen kan betekenen
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dat het gezegde een algemene geldigheid heeft (gij als onpersoonlijk voornaamwoord);
het is ook niet onmogelijk, dat met ‘gij’ toehoorders worden aangesproken, of lezers,
gezien ook de enkele toehoorders of lezers uitnodigende woorden die in de tekst zijn
aan te wijzen.
Bij het aangeven van deze onderscheidingen wil ik het even laten. Een tweede
direct opvallend kenmerk is, dat Awater voor het allergrootste deel geschreven is in
de onvoltooid tegenwoordige tijd. Men zou in de bekoring kunnen komen, die tijd
op te vatten als een praesens historicum; het verhaal wordt dan het verslag van een
gebeurtenis die vroeger plaats had, al krijgt men dan, dunkt mij, moeilijkheden met
het slotgedeelte. Er zijn evenwel andere elementen in het gedicht die de verklaring
van de tijd als een praesens historicum moeilijk maken. Allereerst de aanroepingen,
waarmee ik niet doel op de proloog in het gedicht, maar op de aanroepen die zonder
in- en uitleidingen in de tekst staan. ‘O broeder in den hemel, wees hier ook. /
Bescherm mij, dat mijn schim geen licht vertoont. / Bewaar mij ongezien en
ongehoord.’ is er een voorbeeld van. Juist de directe wijze waarop de aanroeping is
weergegeven - er staat niet bij: ik bid of ik zeg, voor- noch achteraf want dat zou een
scheiding aangeven tussen daad en bewustzijn of bewustwording van die daad, welke
scheiding alleen maar in een weergave-achteraf kan aangegeven worden - maakt de
conclusie welhaast onontkomelijk, dat de aanroeping ‘nu’ en ‘hier’ plaats heeft. Voor
het nu- en hier-karakter van het gedicht pleiten ook zinnen als ‘Wat is 't dat in zijn
zak Awater zoekt?’, vraag, die achteraf niet gesteld kan worden omdat het antwoord
al bekend is, en: ‘Awater, als een pop, als een pop die / te zwaar is voor zijn eigen
mechaniek’; de precizering die hier plaats heeft - er wordt gezocht naar de juiste
omschrijving - veronderstelt een gelijktijdigheid van vertellen en gebeuren. Voor
die gelijktijdigheid pleit m.i. ook het op veel plaatsen in het gedicht opvallende
verschijnsel, dat de constateringen los naast elkaar blijven staan, zonder dat een
conjunctie aanwezig is die een verband of de aard van het verband tussen de
verschillende waarnemingen aangeeft. Er is blijkbaar nog geen overzicht en inzicht;
daarvoor zijn nu eenmaal bezinning en terugblik op het waargenomene noodzakelijk.
Ik citeer hier uit het oe-gedeelte:
Awater's ogen kijken koel en stroef.
Zijn hand, op tafel trommelend, schenkt moed
aan het visioen dat door zijn voorhoofd woelt.
Een sneeuwvlok dwarrelt tussen droppen bloed.
Het spel wordt tot een nieuw figuur gevoegd.
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Als tegenargument kan het begin van het o-gedeelte aangehaald worden. Dat begint
immers als volgt:
Vandaag, toen ik voor 't raam de bloemen goot,
is 't voornemen in mij opgekomen
Awater te gaan halen van kantoor.

Maar het punt van waaruit gesproken wordt is de plaats ‘bij de hoge stoep’, waar de
‘ik’ om half zes staat. Men heeft te doen met terugblikkende gedachten van de
wachtende, met een verklaring ook van zijn aanwezigheid bij die stoep. Ook het
begin van het oe-gedeelte
Moest het dat Awater belanden moest
in het café waar ik kwam met mijn broer?
Het moest,

dankt zijn verleden tijd aan een korte bezinning na de constatering dat Awater zit ‘in
onze hoek’. Zou er in de drie gevallen ‘moet’ hebben gestaan, dan zou men Awater
het café binnen zien gaan. Het opvallende is, dat hij er al zit, als de ‘ik’ binnenkomt,
tot verrassing kennelijk van de ‘ik’, die over het ‘belanden’ dan nog maar alleen in
de verleden tijd kan spreken.
De enige echt uitzonderlijke verleden tijd staat aan het slot van het voorlaatste
deel - het ou-gedeelte, dat verder geheel in de tegenwoordige tijd is gehouden. De
slotregels luiden:
Awater blijft, ik loop door, en zo gauw
of ik de trein zag die ik halen wou.

Wie hier de ‘ik’ naar de trein laat hollen (zoals Wenseleers, die bovendien niet de
‘ik’, maar Nijhoff laat hollen) ziet aan het verschil in de tijdsvorm voorbij; met groot
gemak komt men dan in het laatste deel met de ‘ik’ op het perron en kan men ‘ik’
of ‘Nijhoff’ laten vertrekken met de trein. De tijdsvorm van de slotregel onderscheidt
zich evenwel zo opvallend van de andere, dat die regel een werkelijk afsluitend
karakter krijgt. Er wordt een gedeelte afgegrendeld. En de tijdsvorm attendeert er
ons op, dat de trein al lang niet meer te zien is, laat staan dat de ‘ik’ die nog kan
halen. Hij weet wel beter. Er is voorlopig geen andere conclusie mogelijk, dat de
‘ik’ van de plaats waar hij staat - het Stationspielen - ge-

Merlyn. Jaargang 4

365
bruik maakt om zich onder het mom dat hij de trein ziet die hij wil halen, snel van
Awater en de menigte te verwijderen. Door het afsluitend karakter van die slotregel
wordt het laatste, het u-gedeelte van het gedicht anders van aard; het gaat zich
voordoen als een aanhangsel, een nawoord. In elk geval: er begint een nieuw gedeelte,
hetgeen nog hierdoor geaccentueerd wordt, dat zowel ‘ik’ als Awater ontbreken.
Wanneer uit de tegenwoordige tijd opgemaakt kan worden dat tijd van gebeuren
en tijd van vertellen in het gedicht samenvallen, dan zijn met die vaststelling niet
alle problemen die die tijd stelt, opgelost. Het begin van het tweede gedeelte zou
trouwens al dadelijk met de door mij gegeven opvatting in strijd verklaard kunnen
worden:
Ik heb een man gezien. Hij heeft geen naam.
Geef hem ons aller vóórnaam bij elkaar.
Hij is de zoon van een vrouw en een vader.
Zodra de rode zon is opgegaan
gaat hij de stad in. Hij komt langs mijn raam.
De avond blauwt, hij komt er weer vandaan.
Hij werkt op een kantoor, heet daar Awater.

Het eerste deel van de eerste regel geeft een ‘eenmalig’ gebeuren aan. Met die
eenmaligheid is in strijd het frequentatief karakter van wat in de regels vier, vijf en
zes wordt verteld. De ‘ik’ ziet de man immers geregeld voorbijkomen, anders zou
hij geen regelmaat in zijn komen en gaan kunnen zien. Hoe is die tegenstrijdigheid
op te lossen? Op maar één wijze: wanneer men ervan uitgaat, hier met een
scheppingsverhaal te doen te hebben. In de eerste regel wordt de man uit het niets
opgeroepen, en dan gaat de verteller hem ‘uitrusten’, hij gaat een figuur van hem
maken. Hij maakt de aanvankelijk nog naamloze tot een verhaalsfiguur en dat proces
volgen wij. Wij hebben hier dus te doen met een denkbeeldige figuur, niet met een
historische of gesuggereerd historische. Bij de beschrijving van een denkbeeldige
figuur kan men in de beschrijving tegelijk een innerlijke karakteristiek geven. Men
kan hem uiterlijk met alles uitrusten wat nodig is om hem geestelijk uit te rusten.
Alleen tegen die achtergrond zijn de volgende regels denkbaar:
Zie hem. Hij is bekleed met kemelhaar
geregen door een naald. Zijn lijf is mager
gespijsd met wilde honing en sprinkhanen.
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In de beschrijving wordt de idee gegeven. Wat er gezegd wordt, heeft een verwijzende
betekenis. Awater is een Johannes de Doper-achtig type, maar niet diens uiterlijke
evenbeeld. Hij draagt trouwens een hoed! De beschrijving is van dezelfde orde als
de enige regels verder gegeven beschrijving: ‘Hij heeft iets van een monnik, een
soldaat’. Bij het scheppingskarakter van het eerste deel past de proloog met zijn vele
aan Genesis herinnerende elementen. Een denkbeeldige figuur kunnen we ook op
een denkbeeldig kantoor laten werken. En ook de onderdelen van de beschrijving
daarvan hebben een verwijzende betekenis.
Een van de bekendste regels uit het gedicht is ‘De klok verspringt van minuut naar
minuut.’ Met andere regels samen heeft het als functie de spanning op te voeren,
totdat eindelijk de trein loslaat ‘op het voorgeschreven uur’. De spanning is gebroken.
Na lezing van het hele gedicht is men wat verrast de klok weer aan te treffen, want
behalve de vage tijdsaanduiding ‘middernacht’ in het ou-gedeelte zijn
tijdsaanduidingen afwezig, behalve op twee plaatsen. En het is opvallend dat de
eerste plaats overeenkomsten vertoont met delen uit de stationsscène. In het tweede
deel van het a-gedeelte staat als één na laatste regel: ‘De klok tikt, tikt, slaat, tikt tot
half zes slaat.’, op welke spanning-verwekkende regel ‘De groene lampen worden
uitgedraaid’ als een ontspanning volgt. En ligt in de aan de klok-regel voorgaande
regels niet een geleidelijk opkomende spanning:
De telefoon slaapt op de lessenaar.
De theekopjes worden teruggehaald.

Het is de prelude op het slotuur van de werkdag, het uur van vertrek van Awater uit
het kantoor. Wanneer de ‘ik’ voor het kantoor staat te wachten, slaat het half zes. Op
de mededeling daarvan volgt direct ‘De tijd wordt eindeloos’. Dat kan wellicht
betekenen, dat de ‘ik’ het wachten lang valt; gezien de verdere afwezigheid van
tijdsaanduidingen in het gedicht, lijkt mij de verklaring, dat de tijd is opgeheven,
meer voor de hand liggend. Awater komt als het ware het kantoor uitgestormd. ‘Geen
sterveling, geen stad geen avondrood / bestaat voor hem.’ En twee regels verder:
‘Hij ziet, schijnt het, een horizon, een zoom / waaruit ononderbroken weerlicht gloort.’
Voor de trein aan het slot bestaat niemand en niets. Alles wat de mens aangaat ‘'t
laat haar koud’. ‘Zij ziet azuur’, ziet over alles en allen heen in de verte. De
overeenkomsten lijken mij te weinig toevallig, om niet althans een suggestie van
overeenkomst tussen
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Awater en de trein uit het slotgedeelte te zien. Wat doet Awater bovendien op de
tocht? Hij trekt de ‘ik’ de stad door, als een echte voorloper. En waar eindigt de
tocht? Op het stationsplein, hetgeen mij ook niet toevallig lijkt. Uit hetgeen wij uit
het gedicht over de aard van de tocht van de ‘ik’ met ‘Awater’ te weten komen, moet
dunkt mij, ook de aard van die geheimzinnige trein en de functie van het hele slotdeel
in het geheel van het gedicht te verklaren zijn.
Wat in Awater opvalt zijn de voortdurende directe of indirecte aanduidingen van
stilte. Al in de eerste regel van het tweede stuk van het a-gedeelte: ‘Het wordt stil,
het wordt warmer in de zaal.’ De stilte maakt bepaalde dingen hoorbaar. Direct op
de juist geciteerde regel volgt de mededeling ‘Steeds zilter waait dun ratelend metaal’.
De beschrijving van de tocht begint als volgt:
De straten zijn met asfalt geplaveid.
Ik merk dat de echo, die mij uitgeleide
deed door de hall met tegels, buiten zwijgt.
De stad verleent de voet geluidloosheid.
Een rij auto's glijdt karavaansgewijs
met zacht gekraak van leer aan ons voorbij.

Ook in het café wordt het geleidelijk stiller:
Dan trekt hij van 't buffet het hekje toe.
In 't water worden glazen omgespoeld. -

In het restaurant begint een ‘heer die zich op het podium verhief’ te spreken. Het
restaurant is druk, er wordt muziek gespeeld. De spreker moet met een enkel gebaar
de zaak tot rust hebben gekregen. Het gedeelte vervolgt dan:
Awater, met gebaren naar 't servies,
wil zeggen dat hij van de eer afziet
en liever had dat men hem eten liet.
In de biljardzaal staakt men een serie.
Het wordt doodstil. Boven schaart men nieuwsgierig
zich langs de balustrade der verdieping.
Het schroefblad van de ventilator wiekt.

Merlyn. Jaargang 4

368
Op de eerste aankondiging van de stilte begint de schrijfmachine gekkepraat te
mijmeren. Een doodsmededeling volgt in het vijfregelige versje. Dan vervolgt het
gedicht:
Dit staat er, en Awater's strak gelaat
geeft roerloos zijn ontroering te verstaan.

Ik wil hier wijzen op de woorden ‘strak’ en ‘roerloos’. In de ingetreden stilte in het
café begint Awater te schaken. Na de regel ‘Het spel wordt tot een nieuw figuur
gevoegd’ wordt in de roerloosheid van omgeving Awaters roerloosheid beschreven:
Zijn glas, vóór hem, beslaat onaangeroerd,
De cigaret die in de asbak gloeit
maakt een stokroos die langs 't plafond ontbloeit.
Hij zit volstrekt alleen en ongemoeid.
Hij heeft wat een planeet heeft en een bloem,
een innerlijke vaart die diep vervoert.

In de doodse stilte van het restaurant zingt Awater zijn lied, een doodsgedicht als de
vijf regels in het a-gedeelte. Na het sonnet volgt direct de regel:
Awater zwijgt. Hij verstijft tot graniet.

Buiten beschouwing heb ik tot nu gelaten de scène in de kapperswinkel. Het
stilte-element ontbreekt hier; het kan moeilijk anders want gelegenheid tot beschrijving
van een eventueel dergelijk proces van stil worden is er niet; Awater zit al in de stoel
als de ‘ik’ binnenkomt. De verstijving, hier in de vorm van een bevriezing, ontbreekt
evenwel niet:
Tussen de flessen, glinsterend verbrijzeld,
verrijst hij in de spiegel als een ijsberg
waarlangs de gladde schaar zijn snavel strijkt.

Ik voeg hier nog aan toe, dat iets eerder is meegedeeld, dat Awater zit ‘in een mantel
van gesteven lijnwaad’, een detail te opvallend gemodelleerd om niet in ‘doodse’
zin verstaan te kunnen worden.
Ik kan moeilijk onder de conclusie uit, dat we in alle genoemde stilte-
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scènes en in de scène in de kapperswinkel met doodsogenblikken te doen hebben;
alleen van de eerste is de ‘ik’ niet als betrokkene, maar als waarnemer getuige.
Telkens ontsnapt Awater echter nog net, laat ik het voorlopig zo formulieren. Er
blijft nog over het begin van het ij-gedeelte. Na het intreden van de stilte, glijdt daar
een rij auto's ‘karavaansgewijs’ voorbij. Gezien de aanwezigheid van de dood in alle
stilte-scènes, lijkt mij de conclusie voor de hand liggend, dat de dood ook hier
aanwezig is: een stoet rouwauto's glijdt door de straat. Men kan stellen, dat in de
café-scène de dood niet expliciet aanwezig is. Wat gaat Awater echter na het intreden
van de stilte doen? Schaken met zichzelf. Het spel krijgt door de voorbereidingen in
de voorgaande regels - er wordt stilte voor gemaakt - het merk van belangrijkheid.
Als het spel beëindigd is, kijkt Awater stil voor zich uit en krijgt in de ogen van de
oplettende ‘ik’ ‘iets droevigs’. De indruk laat zich niet wegnemen, dat het spel in
zijn nadeel beëindigd is, dat verlies niet te vermijden valt. Wie verliest van wie? Het
leven van de dood. Mij dunkt, dat de regel ‘Een sneeuwvlok dwarrelt tussen droppen
bloed’ moeilijk anders dan als een bedreiging van het leven door de dood gelezen
kan worden. (De regel op zich is karakteristiek voor de werkwijze van Nijhoff in dit
gedicht. Het doordringen van een witte pion in de bij zakschaakspelen soms
roodgekleurde andere partij, te beschrijven in termen van sneeuw en bloed, zou
gekunsteld zijn, als in de beschrijving niet tevens de betekenis van het beschrevene
gegeven wordt). Blijkbaar wordt er nog tegenstand geboden ‘Het spel wordt tot een
nieuwe figuur gevoegd.’ Het beslissende karakter van het schaakspel wordt nog eens
geaccentueerd door het slotwoord van de schaakscène: ‘Nu drinkt hij het glas leeg
en sluit het boek.’ Het onschuldige boekje is in enkele regels tot ‘het boek’
uitgegroeid, bewijs opnieuw van het samenvallen van vertellen en gebeuren: toen
het boekje tevoorschijn kwam, wist de ‘ik’ nog niet wat er later te voorschijn zou
komen.
Tijdens de tocht die de ‘ik’ met Awater door de stad maakt, verandert zijn positie
ten opzicht van hem. Bij het begin van de tocht is Awater hem al direrect
‘vooruitgeijld’, en hoever de afstand tussen de twee is, blijkt wel hieruit, dat de ‘ik’
hem bijna kwijt raakt. Dat de afstand tussen de twee groot is, bewijst ook het feit,
dat Awater al in de kappersstoel zit, als de ‘ik’ binnenkomt of nog maar net binnen
is. De scène eindigt met de regel ‘en ik volg hem op straat, werktuigelijk’. Na de
café-scène is de afstand verkort; de twee gaan samen ‘door het straatgewoel’, hetgeen
bij lange afstand onmogelijk is; men verliest dan elkaar uit het oog. Sterk is de
krimping van afstand na de scène in het restaurant. De slotregels luiden hier:
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Er wappert nog een smalle strook papier
hem langs de rug. Ik volg hem op de hielen.’

De toenadering van Awater door de ‘ik’ is al groter geworden. In het begin van het
volgende deel vermeldt de ‘ik’ trouwens, dat hij ervoor zorgt, ‘gelijke tred met Awater
te houden’. Hij neemt het loopritme van zijn voorganger helemaal over. ‘Zo hoort
hij niet dat iemand hem bijhoudt.’ De gehele tocht door is Awater object van de
volgzame ‘ik’. Van een mogelijk vermoeden bij Awater, dat hij gevolgd wordt, blijkt
niets. Op het ogenblik dat de afstand minimaal en de toenadering maximaal is, kijkt
Awater om ‘als kent hij mij van ouds’. Op dat ogenblik loopt de ‘ik’ door. Het lijkt
niet onmogelijk, dat de verkleining van de afstand verklaard moet worden uit de aard
van de gebeurtenissen in de verschillende scènes.
Het verloop van het verhaal plaatst een lezer, die met iets meer dan vluchtige
vermoedens genoegen wil nemen, voor enkele moeilijk oplosbare problemen, die
zich aanvankelijk als tegenstrijdigheden voordoen. In het begin van het gedicht wordt
van Awater gezegd:
Zodra de rode zon is opgegaan
gaat hij de stad in. Hij komt langs mijn raam.
De avond blauwt, hij komt er weer vandaan.

Awater gaat dus blijkbaar elke morgen en avond dezelfde gang: van buiten de stad
in, de stad uit naar buiten. De regelmaat en het uur zijn door de ‘ik’ zelf waargenomen
en beide zijn blijkbaar zo opvallend dat de figuur hem is gaan intrigeren. Op de avond
dat de ‘ik’ Awater van kantoor haalt, wijkt deze van zijn levenspatroon af: hij begint
een tocht door de stad. Verwondering over die afwijkende gedragsregel wordt door
de ‘ik’ niet uitgesproken, hetgeen volgens de aard van het hele vers is: bij geen enkele
gebeurtenis tijdens de tocht wordt de emotionele reactie van de ‘ik’ op het gebeuren
beschreven, alhoewel er toch genoeg reden tot verwondering en ook tot verbijstering
is.
Dat de ‘ik’ Awater van kantoor gaat halen motiveert hij als volgt:
Ik heb sinds mijn broer stierf geen reisgenoot.
Als men een vriend zoekt, is het doodgewoon
dat men eerst ziet of men bij hem kan horen.

Er is kennelijk bij de ‘ik’ het voornemen van een gezamenlijke reis in de
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toekomst, waarbij Awater de plaats van de gestorven broer zal moeten innemen.
Maar: alvorens het voorstel tot die gezamenlijke onderneming gedaan kan worden,
is een korte proeftijd nodig, een verkenning van de mogelijkheden, en van die
verkenning kunnen wij dan het verhaal verwachten. Vanavond en eventueel morgen
zal de ‘ik’ achter Awater aangaan:
Vanavond volg ik dus Awater's spoor,
ik kijk de kat, zo men zegt, uit de boom,
en morgen, gaat het goed, stel ik mij voor.

Afgaande op het feit, dat ‘morgen’ in het vers niet ter sprake komt, zou men kunnen
besluiten, dat de onderneming niet goed afgelopen is. Over een reis ‘vanavond’ wordt
in het gedicht niet gesproken. Toch staat er in het voorlaatste deel van het gedicht:
Mijn bezorgdheden worden menigvoud:
er ligt post thuis, ik heb aan de werkvrouw
nog niet gezegd dat ik op reis gaan zou,
mijn raam staat aan, er brandt vuur in de schouw,
ik heb niets bij me, wat doe ik überhaupt
op reis te gaan. -

Er zijn twee mogelijkheden: het plan tot de reis is onderweg ontstaan. Dat kan de
afwezigheid van bagage verklaren, maar die veronderstelling motiveert weer niet de
lichte zelfbeschuldiging bij de ik-figuur: ik heb nog niets aan de werkvrouw gezegd.
De tweede mogelijkheid is deze: de ‘ik’ weet tevoren, dat het volgen van Awater
een reis noodzakelijk zal maken; een korte reis, want bagage heeft hij niet nodig: er
moet mogelijkheid tot terugkeer zijn dezelfde avond. Awaters niet voorziene tocht
door de stad verschuift het uur van vertrek voor die korte reis naar middernacht; de
tijd loopt de ‘ik’ uit de hand; hij komt in conflict met zijn plan. Vandaar zijn
bezorgdheden. Bij deze mogelijkheden krijgt het woordje ‘nog’ in de zin- ‘ik heb
aan de werkvrouw nog niet gezegd dat ik op reis gaan zou’ zin. Het lijkt niet onjuist
te veronderstellen, dat Awater dagelijks met de trein in de stad aankomt en die ook
weer met de trein verlaat. Tegen de achtergrond van die veronderstelling zou de
regel:
Vanavond volg ik dus Awater's spoor
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een dubbel-zinnige betekenis hebben. De ‘ik’ is van Awaters komen en gaan per
trein op de hoogte; waarheen de reis 's morgens leidt, weet hij: hij kent het kantoor;
de plaats vanwaar Awater komt, is hem onbekend. Voor het kennen van Awaters
oorsprong is een gezamenlijke terugreis noodzakelijk. Uit het vroege uur van Awaters
aankomst in de stad, kan de ‘ik'’ geconcludeerd hebben, dat de afstand niet groot
kan zijn. De hele tocht blijft de ‘ik’ er blijkbaar van overtuigd, dat Awater nog steeds
op weg naar huis is, al maakt hij dan een grote omweg. Die overtuiging bij de ‘ik
verklaart de geciteerde overwegingen in het ou-gedeelte, die hierdoor ingegeven
zullen zijn: ‘ik’ en Awater zijn op weg naar het station. De ‘ik’ die geacht mag worden
zijn eigen stad te kennen, moet gezien hebben, dat het stationsplein niet ver meer is.
De mogelijkheid, dat de ‘ik’ van de veronderstelling uitgaat, met Awater een korte
reis te gaan maken en dat niet al te kort na Awaters vertrek van het kantoor, verklaart
ook de slotregels van het voorlaatste deel:
Awater blijft, ik loop door, en zo gauw
of ik de trein zag die ik halen wou.

Hij weet drommels goed, dat die trein al lang weg is; hij is met Awater immers uren
overtijd. En treinen vertrekken nu eenmaal op het voorgeschreven uur. Zij wachten
niet op passagiers.
De vraag die zich nu opdringt is deze: wat kan Awater bewogen hebben, van het
dagelijks patroon af te wijken? Langs een omweg - en waarom niet bij een gedicht
met zo 'n lange omweg - wil ik tot een beantwoording van die vraag trachten te
komen. Ik heb boven gewezen op de twee-deling die het a-gedeelte te zien geeft.
Van veralgemening wordt overgegaan op verbijzondering, uit de in haar algemeenheid
beschreven kantoortijd wordt één bijzonder ogenblik gekozen. De overgang, die
begint bij de regel ‘Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal’ is nogal abrupt.
Gezien de overeenkomst met gelijke passages in de rest van het gedicht, zet met die
regel een beslissend ogenblik in. Naar ik boven heb trachten aan te tonen, heeft de
bijzonderheid van het ogenblik te maken met de dood. In eerste instantie lijkt het
gebeuren weinig verontrustend: de schrijfmachine mijmert gekkepraat. Ik wil niet
zo ver gaan dat ik veronderstel dat de schrijfmachine zelfstandig te werk gaat, als
een soort telexmachine, waarop Awater dan een gedicht over de dood van een moeder
doorkrijgt. Ik ga van de veronderstelling uit, dat Awater zelf de volgende
merkwaardige regels in de ogenblikken dat de stilte is ingetreden, op de schrijfmachine
tikt:
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O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen
waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid,
en niet meer ga ik op mijn vrije dagen
met een paar bloemen naar het hospitaal,
maar breng de rozen naar de Kerkhoflaan....

Dat Awater die regels optypt kan bewijzen, dat hij met de dood van de moeder in
gedachten bezig is geweest. Van die doodsgedachte zijn de vijf versregels de neerslag.
De sterke emotionaliteit waarmee hij aan de moeder gedacht heeft, laat zich niet
alleen uit de versregels verklaren, maar ook uit de twee onmiddellijk op het vers
volgende regels:
Dit staat er, en Awater's strak gelaat
geeft roerloos zijn ontroering te verstaan.

Ontroering die moeilijk haar oorzaak kan vinden in getroffenheid door eigen
versregels. Na de zojuist geciteerde regels volgt een regel die uit twee delen bestaat:
een vraag en een constatering:
Hoe laat is het? Awater's hoofd voelt zwaar.

Het probleem waarvoor men staat, is, wat betreft het eerste deel van de zin,
tweevoudig: wie stelt de vraag en waarom wordt ineens naar de tijd gevraagd. Een
derde probleem is dan, in welk verband het tweede deel van de versregel tot de eerste
staat. De veronderstelling, dat de verteller de vraag naar de tijd stelt, is wat dwaas,
aangenomen nog dat de verteller hier, in de persoon van de ‘ik’, in de zaal aanwezig
is. De enige mogelijkheid lijkt mij, dat Awater zelf de vraag ‘Hoe laat is het?’ stelt.
Maar waarom en vanuit welke situatie stelt hij die vraag? Het versgedeelte ‘Awater's
hoofd voelt zwaar’ laat zich alleen in verband met ‘slapen’ verklaren, waarbij er twee
mogelijkheden zijn: Awater dreigt in slaap te vallen of: hij heeft net geslapen. Gezien
de vraag in het eerste deel van de versregel, is, dunkt mij, de eerste mogelijkheid
uitgesloten. We moeten dus concluderen dat in deze ene regel vermeld wordt, dat
Awater geslapen heeft - gezien de warmte en stilte op het kantoor (die warmte en
stilte behouden ook, zoals de meeste aanduidingen in het gedicht, hun letterlijke
betekenis) een niet zo ongewoon geval - en dat hij, bekende reactie, bij het weer ont-
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waken zichzelf afvraagt, hoe laat het is. Van Awaters slapen kan de regel ‘De telefoon
slaapt op de lessenaar’ een accentuering zijn, al betekent deze regel zeker ook, dat
alle communicatie met de buitenwereld ontbreekt.
Wanneer de hier gegeven verklaring van deze ene regel juist is, dan dient zich
dadelijk de vraag aan (bij een andere interpretatie trouwens ook!): welke zin heeft
de hier gedane mededeling in het geheel van het gedicht. De omweg is nog niet ten
einde. Awater dicht in het gedicht twee keer: op de schrijfmachine in eenzaamheid
en voor de volle zaal in het restaurant, waar hij voor het doodstille publiek een sonnet
opzegt. Volledigheidshalve citeer ik dat sonnet hier:
Steeds troostte ze, steeds heeft zij als ik sliep
mij met haar liefelijke komst bezield,
de aanbedene; thans kwam ze en heeft vernield
de laatste steun die mijn verlies zich schiep.
Zij was, toen 'k haar ontwaren ging, in diep
met schrik vermengd verdriet terneergeknield;
ik hoorde dat zij mij geloof voorhield
maar zonder dat het hoop of vreugde opriep:
‘Herinnert ge u dien laatsten avond niet’
sprak ze, ‘toen ik uw tranen heb ontzien
en zonder meer de wereld achterliet?
Ik kon, noch wilde ik, melden u sindsdien
hetgeen ik thans u te verstaan gebied:
niet hopen mij op aarde ooit weer te zien.’

De verschijning van de ‘aanbedene’ in de slaap aan Awater moet heel kort geleden
hebben plaats gehad; in het gedicht wordt gesproken - derde regel - van ‘thans’. Het
vers is een verwoording van een zeer recente ervaring. De gestorvene ‘aanbedene’
keert in de slaap tot Awater terug; bij haar laatste verschijnen heeft zij evenwel
afscheid genomen. Awater hoeft niet te hopen, haar ooit op aarde terug te zien. Dat
kan betekenen, dat de vrouw niet langer in de gelegenheid is, in de droom aan Awater
te verschijnen. In de vierde regel wordt echter gesproken over ‘de laatste steun die
mijn verlies zich schiep.’ Passief wat betreft de aard van zijn dromen is Awater
blijkbaar allerminst. Ziet men de Awater van dit sonnet als droomschepper uit verlies,
dan gaat het afscheid van de
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‘aanbedene’ een geheel ander karakter krijgen: het is niet zo, dat zij niet langer in
staat is te verschijnen, maar: Awater is niet langer in staat, haar in de droom te laten
verschijnen. Dat kan betekenen, dat hij - een wat flauwe veronderstelling - niet meer
zal kunnen dromen, althans scheppend dromen; het kan ook betekenen - en het
plechtig karakter van de slotregels en de aard van de laatste regel brengen mij tot
deze interpretatie - dat hij zelf spoedig zal sterven. In de droom is hem dan de dood
aangekondigd. Dat is gebeurd in een zeer recente droom. Binnen het geheel van het
gedicht neemt het sonnet een belangrijke plaats in, niet het minst door de in- en
uitleiding. Verondersteld mag worden, dat het ook zijn betekenis heeft binnen het
geheel van het gedicht. De enige plaats nu die een mogelijkheid tot dromen openlaat
is de regel ‘Hoe laat is het? Awater's hoofd voelt zwaar.’ Ik kan niet onder de
veronderstelling uit, dat Awater in de periode die in die ene regel verzwegen wordt,
de droom gehad heeft, waarover hij in het sonnet vertelt, èn dat de ‘aanbedene’ de
moeder is. Dat hij in die periode juist over zijn moeder gedroomd heeft, is
verklaarbaar: met haar is hij in gedachten en in een vijfregelig gedicht intensief bezig
geweest. De conclusie ligt voor de hand, dat in het tweede deel van het a-gedeelte
aan Awater de dood wordt aangekondigd. In het begin heb ik erop gewezen, dat het
tweede deel van het a-gedeelte anders van opzet is dan het eerste deel. Ik
veronderstelde wel, dat de ‘ik’, nu als insider en niet als waarnemer, in het kantoor
aanwezig is. Deze laatste veronderstelling laat ik nu schieten. De enige mogelijkheid
lijkt mij, dat vanaf ‘Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal’ als het ware een
terzijde plaats heeft, waarin iets heel belangrijks, belangrijk voor het verstaan van
de rest van het gedicht, wordt verteld, iets ook, dat aan de ‘ik’ onbekend is. Het
terzijde karakter verklaart ook de abruptheid van de overgang, de plotselinge
verandering van veralgemening in verbijzondering, de overgang van algemene tijd
naar één bijzonder en blijkbaar beslissend moment.
Op welke dag heeft het gebeuren, verteld in het deel vanaf ‘Het wordt stil’ plaats.
Op ‘vandaag’, de dag dat de ‘ik’ Awater van kantoor gaat halen. Het terzijde gedeelte
besluit als volgt:
De klok tikt, tikt, slaat, tikt tot half-zes slaat.
De groene lampen worden uitgedraaid.

(Op de overeenkomst tussen regels uit het stationsgedeelte en de slotregels van het
a-gedeelte en bepaalde regels uit het erop volgende o-deel,
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wees ik al. De juist geciteerde slotregel suggereert een overeenkomst te meer: de
groene lampen gaan uit; het vertreksein wordt gegeven). Vermeld wordt precies het
uur van het einde van de werkdag en dus ook van Awaters vertrek van kantoor. In
het volgende gedeelte wordt de komst van Awater ook ingeleid met vermelding van
het uur: ‘Het slaat half-zes’. Dan verschijnt een aantal regels verder Awater, en in
de beschrijving zijn ook overeenkomsten met de stations-scène aan te wijzen. Dat,
en de afwezigheid van iedere precieze tijdsaanduiding in de rest van het gedicht
maken de veronderstelling gewettigd, dat ‘half-zes’ beide keren hetzelfde uur van
dezelfde dag aangeeft, al is er een verschil in situatie van waaruit gekeken wordt: de
eerste keer wordt een vertrek aangegeven, de tweede tijdsmelding betekent voor de
‘ik’ de komst van Awater en daarmee de start voor de gezamenlijke tocht. Op de dag
dus, dat de ‘ik’ besloot, Awater te gaan halen van kantoor, krijgt Awater, buiten
weten van de ‘ik’, in een droom de melding van zijn dood. En daarmee is de
mogelijkheid tot het spel van vergissingen dat de tocht wordt, gegeven: de ‘ik’ reist
door de stad in de veronderstelling op weg te zijn naar Awaters oorsprong; Awater
zelf is en weet zich op weg naar de dood, het einde. En in dat weten ligt ook de
verklaring van zijn afwijking van het dagelijks patroon. Ik zie voor zijn ‘omweg’
geen andere verklaring, dan een pogen in de stad en tussen de mensen te blijven,
dagelijkse dingen te doen - naar de kapper gaan, eten, drinken - om het beslissende
punt te ontwijken. Maar elk rustpunt - kapper, café, restaurant - wordt een doodspunt.
Totdat Awater in de menigte op het stationsplein de dood in de armen loopt. Maar
daarover straks. Weet de lezer van de doodsmelding aan Awater, dan krijgen de
volgende regels uit het o-gedeelte plotseling een diepere zin:
Geen sterveling, geen stad, geen avondrood
bestaat voor hem.

En even verder:
Hij ziet schijnt het, een horizon, een zoom
waaruit ononderbroken weerlicht gloort

Het spel van vergissingen zet al bijna dadelijk na het begin van het ij-gedeelte in:

Merlyn. Jaargang 4

377
Ja, ja, 't schijnt waar te zijn, hij wil op reis.
Hij staat stil voor het modemagazijn.
Ik zie dat hij naar een gezelschap kijkt
van poppen die met plaids en verrekijkers
legeren aan de oevers van de Nijl,
gelijk uit pyramide en palmboom blijkt.
O Awater, ik weet waarvan gij peinst,
iets verder, bij de plaat der scheepvaartlijn
waarop een Bedouïn in de woestijn
een schip begroet dat over zee verschijnt
en, weer iets verder, bij het bankpaleis
waar ‘vreemd geld’ genoteerd staat in de lijst.

De ‘ik’ zoekt een reisgenoot. Zijn reisverlangen doet hem eigen gedachten in Awater
projecteren. Dat Awater halt houdt bij hem bekende plaatsen brengt de verbeelding
op gang en veroorzaakt de projectie. En dat de plaatsen aan de ‘ik’ bekend zijn,
bewijzen de bepaalde lidwoorden: ‘het’ modemagazijn, ‘de’ plaat der scheepvaartlijn,
‘het’ bankpaleis. Er is voor de ‘ik’ geen ander modemagazijn (er zullen er in een
stad wel meer zijn) zoals er geen andere plaat dan juist deze en geen ander bankpaleis
is. Hij moet zelf, dromend van zijn reizen, vaak op dezelfde plaatsen halt hebben
gehouden. In Awaters perspectief gezien, krijgt zijn halt houden voor de etalage met
poppen in de woestijn in Egypte het dodenland, een heel andere zin, het verwijst
althans naar een geheel andere reis, al laat de aanwezigheid van woestijn en water
beide zowel in de etalage als op de plaat der scheepvaartlijn zich ook verklaren vanuit
de grenssituatie, - en dus uit de herkenning van die grenssituatie door Awater - waarin
Awater zich bevindt: hij staat op de grens van leven - water - en dood: woestijn.
Op de doods-zin van de scène in de kapperswinkel wees ik al. Ik wijs nog op de
voorlaatste regel van dit gedeelte: ‘Dan neemt Awater van de kapper afscheid’, welk
laatste woord in het aangebrachte perspectief iets definitiefs krijgt. Weet men, wat
Awater te verstaan is gegeven, dan krijgt ook de vermelding dat Awater in het café
zit op de plaats van de (gestorven) broer een andere zin en in het schaakspel wordt
eigen leven tegen eigen dood ingezet, met voor het leven negatief resultaat.
Ik noemde de tocht ‘een spel van vergissingen’. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de
eerste regel van het oe-gedeelte:
Het toeval neemt een binnenweg naar het doel
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Awater zal de gestorven broer als reisgenoot moeten vervangen. Wanneer nu Awater
het café waar de ‘ik’ met zijn broer kwam, binnengaat en zelfs in hun gezamenlijke
hoek gaat zitten, lijkt het door de ‘ik’ uitgedachte doel van de tocht dichterbij
gekomen: de broer wordt vervangbaar, Awater handelt als de broer. Hij heeft
bovendien - in de ogen van de ‘ik’ - dezelfde reisplannen, hij wordt steeds idealer
als mogelijke reisgezel. Maar vanuit de aangekondigde dood, krijgt dezelfde boven
geciteerde regel en ook de mededeling, dat Awater zit in de hoek waar de ‘ik’ eens
met zijn broer zat, een geheel andere zin: Awater gaat inderdaad op de broer lijken,
maar op de broer die al gestorven is. Hij gaat op de plaats van een dode zitten, hij
de tot de dood geroepene. Dichterbij kan hij de dood niet halen. En zo brengt het
toeval hem ook dichter bij zijn, Awaters, doel: de dood. De gróte vergissing is
evenwel, dat de ‘ik’ blijft menen, aan het volgen van Awaters spoor bezig te zijn,
aan het zoeken naar Awaters oorsprong, terwijl Awater zelf weet, op weg naar het
einde te zijn. In zijn eigen ogen nadert de ‘ik’ Awater steeds dichter, terwijl deze
zich in feite steeds verder van hem verwijdert.
Gezamenlijk komen Awater en ‘ik’ op het stationsplein, waar Awaters tocht eindigt,
zeer zinvol als men de gesuggereerde overeenkomsten met de trein in gedachten
houdt. Wat de ‘ik’ ziet wordt als volgt beschreven:
Zou men hier middernacht een meeting houden?
't Is stampvol op het plein. Tussen flambouwen
staat op een ruw getimmerte van hout
in haar heils-uniform, een jonge vrouw.
Toeristen met rugzakken op de schouders,
kinderen, vrouwen, arbeiders, hun blauw
werkpak nog aan, staan onder de toeschouwers.

Over de merkwaardige samenstelling van de menigte die hier in de nacht bijeen is,
verwondert de ‘ik’ zich niet; hij spreekt zich er althans niet over uit. Er zijn
reisvaardigen onder, kinderen en arbeiders, blijkbaar zo uit hun werk hierheen
geroepen. Het begin van Vestdijks De kellner en de levenden kwam mij in de
herinnering. En dat is, dunkt mij, niet toevallig. Want de beschreven menigte doet
eveneens denken - de reizigers, de arbeiders-zo-uit-hun werk, de kinderen - aan een
groep onverwacht opgeroepen voor de dood. Ook voor hen is het stationsplein het
eindpunt van hun leven. Ik kan moeilijk tot een andere conclusie komen. En hun
lotgenoot Awater houdt dan ook de pas in, hoe kan het anders. In de regels
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volgend op de mededeling, dat Awater stil staat, valt de beslissing voor dit deel van
het gedicht:
Awater, die de pas heeft ingehouden,
kijkt naar mij om als kent hij mij van ouds.
Maar waar? in een tram? in een schouwburgpauze?
zo vraagt de blik waarmee hij mij beschouwt,
terwijl hij - want het waait - zijn hoed vasthoudt.

Tot nu toe in het gedicht is Awater steeds gezien; het contact tussen de ‘ik’ en Awater
is eenzijdig geweest. Nu kijkt Awater voor de eerste keer terug; een - te verwachten
- herkenning vanuit het gebeuren in het gedicht blijft uit. De wijze waarop een
vermoeden van herkenning in het gegeven citaat wordt beschreven, is nogal
merkwaardig. ‘Van ouds’ staat voor ‘van oudsher’, hetgeen een langdurige,
aaneengesloten periode veronderstelt. In de regel erop volgend worden echter twee
heel korte toevallige momenten gegeven, vermoedens van ontmoetingen op plaatsen
waar men zoveel mensen kan tegenkomen. Hoe is deze tegenstrijdigheid te rijmen?
Er lijkt mij geen andere oplossing mogelijk, dan dat ‘van ouds’ verstaan wordt in de
betekenis van ‘van weleer’, van ‘vroeger’. Een poging, zijn vermoedens mondeling
bevestigd te krijgen, doet Awater niet. Op de boven geciteerde regel volgen er drie
over de heilssoldate en dan staat er:
Awater blijft, ik loop door

Als zo vaak in het gedicht, dat op veel plaatsen het karakter heeft van opeenvolgende
beschrijvingen van verschillende situaties met weggelaten verbindingsstukken,
ontbreekt een schakel. Uit het weggaan van de ‘ik’ moet geconcludeerd worden, dat
hij een beslissing genomen heeft. Op welke gronden? De redenen zullen te vinden
moeten zijn in het boven geciteerde fragment. Awater blijkt niet in staat de ‘ik’ thuis
te brengen. De ‘ik’ moet die onmacht ervaren hebben. Verder contact is onmogelijk.
Ik meen nu, vanuit deze regels en vanuit de voorgaande stukken van het vers te
moeten besluiten, dat Awater de ‘ik’ niet kan bereiken: hij is over een grens heen,
die de ‘ik’ niet gepasseerd is. En van die grensoverschrijding moet de ‘ik’ zich ineens
bewust zijn geworden. ‘Van ouds’ zal geinterpreteerd moeten worden als ‘vanuit
een vroeger leven’. De hele opzet van de achtervolging is mislukt; de mislukking
lag al aan het begin, op de dag van het voornemen ‘Awater te gaan halen van kantoor’,
want op die
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dag moest Awater vertrekken op het voorgeschreven uur, voor de ‘ik’ echter een
willekeurig uur. Men kan niet anders besluiten dan dat de ‘ik’ te laat kwam zelfs
voor de mogelijkheid Awater als reisgenoot te kiezen. Op geheel ander plan heeft
hij één avond zijn reisgenoot kunnen zijn: in zoverre Awater die avond de gestorven
broer heeft vervangen. De aanroep ‘O broeder in de hemel wees hier ook.’, is op
onvoorziene wijze verhoord. Awater is het gehele gedicht door en dat van het begin
af een voorloper, nooit in te halen, gedwongen ook alleen te gaan, want elke mogelijke
reisgenoot zou door onwetendheid met het voorgeschreven uur van zijn vertrek, te
laat gekomen zijn.
Welke is nu de functie van het slotdeel in het geheel van het gedicht? Dat de
stationsscène niet verstaan moet worden in de zin, dat de ‘ik’ na het afscheid van
Awater naar de trein gaat en dan alleen vertrekt, heb ik getracht aan te tonen. Ik heb
gewezen op de parallellen tussen de scènes van Awaters vertrek en dat van de trein.
In de trein zit iemand alleen; het uur van het vertrek nadert met de minuut. Hij
verwacht zelfs in de laatste ogenblikken nog iemand, want hij blikt ‘zelfs nu 't perron’
nog af. De trein vertrekt evenwel met de eenzame passagier, want de trein houdt
geen rekening met te laat komenden. Voor zover het uit het beeld en de beschrijving
van de trein zelf niet volgt, kan uit de genoemde parallellen besloten worden dat de
trein een trein naar de dood is. Voor het beslissende vertrek van Awater kwam de
‘ik’ te laat; de gegeven parallelliteit leidt naar de veronderstelling, dat de stationsscène
als het ware een spiegelscène is van het voorgaande deel van het gedicht: het is
mogelijk, dat voor de eenzame passagier een reisgenoot op komst is - een ‘ik’ die
eveneens een inval kreeg een ander te gaan begeleiden - maar dat hij, zoals de
werkelijke ‘ik’ bij Awater, te laat moet komen. Van de andere kant spiegelt zich
Awaters lot in dat van de eenzame passagier: het lot, eenzaam de laatste reis te moeten
maken. Awater is ook een voorloper van de anonieme passagier, voorloper èn
voorbeeld.
Met opzet spreek ik van een ‘anonieme passagier’. Voor de interpretatie van de
tweede persoon doen zich de mogelijkheden voor van onpersoonlijk voornaamwoord
en van tweede persoon; in het laatste geval zouden de ‘gij’ de toegesprokenen of
lezers kunnen zijn. De laatsten zijn trouwens in enkele regels van het gedicht (‘Geef
hem ons aller voornaam bij elkaar’, ‘Zie hem.’) bij de geschiedenis betrokken. Er is
nog een derde mogelijkheid van interpretatie: de ‘ik’ spreekt zichzelf in de tweede
persoon toe, een vorm van zelf-onderricht die niet ongewoon is. Ik geloof, dat alle
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drie mogelijkheden in aanmerking komen: het beschrevene gaat zowel de ‘ik’ als
ieder ander aan. De tijd van handeling is een andere dan die in het voorgaande deel
van het gedicht. Ik zou de tijd van handeling als ‘altijd’ - en dat kan vandaag en
morgen zijn - willen omschrijven. En met dat ‘altijd’ suggereer ik een algemene
geldigheid van het slothoofdstuk. En met opzet. Dat het deel ten opzichte van het
voorgaande verhaal als een zelfstandig geheel, zelfs een aanhangsel aandoet, heb ik
boven trachten aan te tonen. Met de laatste regel van het ou-gedeelte is het verhaal
van het vers uit. Ik kan de zin van het slotdeel voor het geheel van het vers niet anders
zien dan als die van een ‘leer’ die uit de in het voorgaande beschreven leven volgt:
op het beslissende uur zal ieder het zonder reisgenoot moeten stellen; de genoot zal
altijd te laat komen. De geschiedenis van ‘ik’ en Awater is er om het aan te tonen.
Zo krijgt het motto van het gedicht ‘Ik zoek een reisgenoot’ een dubbele zin: vanuit
de situatie van de ‘ik’ als beschreven in het verhaal en vanuit de situatie van de
passagier in de trein. Na lezing van het gedicht blijft het motto ook geldig: de
reisgenoot wordt in beide betekenissen niet gevonden. Dezelfde macht verhindert in
twee verschillende situaties het vinden: de dood.
Dat met de hier gegeven interpretatie Awater als geheel het karakter van een
leerdicht krijgt, is duidelijk. Maar is het zo ongewoon voor een vers, waarvan de
proloog besluit met de regels:
Geprezen! Noach bouwt, maar geen ark meer,
En Jonas preekt, maar niet te Ninive.

Jonas is de aankondiger van het komende onheil; identificatie van de dichter met de
profeet lijkt, gezien de inhoud van het vers, niet onjuist. En Noach? Hij was de
gewaarschuwde man die voor meer dan twee gold. En was Johannes de Doper, met
wie Awater zoveel trekken gemeen heeft, ook niet, behalve aankondiger van de
komende, aankondiger van het komende oordeel?
Er resten nog enkele opmerkingen. Getracht is hier, de opzet van Awater in grote
lijnen aan te geven. Er blijft nog voldoende materiaal over dat detailstudie vereist.
Sommige details - de aard van het kantoor van Awater en van het daar dagelijks
terugkerende ritueel bijvoorbeeld - zijn mij (nog) niet duidelijk. Ik meen echter, dat
door mij onverklaard gelaten details niet van beslissend belang zijn in het geheel van
de hier gegeven interpretatie. Van belang is de vraag: waar ligt het punt van waaruit
door de verteller gesproken wordt. Enkele malen worden lezers of toehoorders door
de
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verteller in het gebeuren betrokken; het slotgedeelte laat zich ook verklaren als gericht
tot toehoorders of lezers. Zoals bekend ontleende Nijhoff de assonantievorm voor
Awater aan het ‘Chanson de Roland’, daarmee aansluiting zoekend bij een der oudste
werken van de westeuropese letteren. Gezien die poging tot aansluiting en het lerend
karakter van het gedicht, gezien ook de aanwezigheid van een proloog, lijkt mij de
veronderstelling gewettigd dat Awater een gedicht is gedacht als gesproken tot
toehoorders. Het ‘werk’, waartoe krachtens de eerste regels van de proloog het goede
oog zich moet keren, is dan dichten en zich richten beide. Het ‘scheppingskarakter’,
waarover ik in het begin van dit stuk schreef, laat zich juist vanuit het ook aanwezig
lerend karakter voor het gehele gedicht handhaven: niet alleen Awater is een
denkbeeldige figuur, ook de situaties van de ‘ik’ zijn denkbeeldig en daardoor
maximaal illustratief: hij vertelt over zichzelf met vooropgezette bedoelingen. Die
bedoelingen brengen hem er onder meer toe elk verband tussen de verhaalde
gebeurtenissen te verzwijgen en dat verzwijgen wordt door het samenvallen van
gebeuren en vertellen mede mogelijk gemaakt. Juist omdat de situatie van de ‘ik’
denkbeeldig is, kan de verteller ook in het gedicht ingrijpen, hetgeen hem een terzijde
als het tweede deel van het a-gedeelte mogelijk maakt. Door het gebruik van de
tegenwoordige tijd wordt niet alleen de spanning verhoogd, voorkomen wordt ook
dat de leer het leven zou verminken, dat het vers een demonstratie zou worden. Uit
het gedachte ‘gesproken karakter’ van het vers kan ook de sterk visuele kant van alle
beschrijvingen verklaard worden.
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Rookgordijn
G.F.H. Raat
1
Een laag teerachtig, nu bewasemd, zwart glimmend vet. De geribbelde v-vormige
afdrukken van autobanden. Aan twee kanten zijn de stenen weggezakt. Het lijkt alsof
de straat een bochel heeft. Z'n rug kromt.
Geor stapt als laatste uit. Hij loopt rond het circuit. Steekt een brede verlaten
asfaltweg over. Bij de kerk stapt hij het voetpad op. De mist is dicht geworden. In
het portaal van de kerk ziet hij twee gestalten. Een lange jongen staat onderuitgezakt
tegen de middelste van de drie portaalzuilen. Tegen hem aan een meisje dat met twee
handen z'n gezicht omvat. Haar mond gulzig half open. De jongen heeft de palmen
van z'n handen tegen haar heupen gedrukt. Z'n vingers drukken beurtelings op haar
billen. Alsof hij piano speelt. Geor kijkt naar de verzonken koperen plaat boven hun
hoofden, waarvan hij de inskriptie kent: Uitweg, de weg die hier voor de opspuitingen
tussen de weilanden door naar de stad liep.
Op honderd meter van de kerk gaat het trottoir over in zand. Alleen de stoeprand
ligt er. Geor balanceert op de donkere grindweg.
Hij kan nu in de polder kijken. Een wit dicht vel is over de huizen en tuinderijen
gezakt. Slechts de beide kerktorens van het dorp steken er boven uit.
Geor begint de weg af te dalen. Het zicht is niet meer dan tien meter. Het lijkt of
hij een zacht, schuimend en knisperend scherm tegemoet loopt. Hij doet z'n ogen
dicht en steekt z'n armen voor zich uit. Z'n lippen bewegen. Brengen geen klanken
voort. Hij staat stil. Slaat langzaam z'n armen over elkaar. Streelt z'n rug met lichte
vingerdrukken. Een verzaligde uitdrukking op z'n gezicht.
Ineens krijgt hij een schok tegen z'n benen, gevolgd door een snijdende pijn in z'n
rechterknie. Een schurend geluid van ijzer over steen. Hij opent z'n ogen en ziet een
man in de berm liggen. Hij ligt half onder een fiets,
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waarvan het voorwiel zachtjes draait. Stil staat...
‘Vuile klootzak. Je moet niet zuipen als je er niet tegen kan.
Grote lul. Loopt me daar een beetje over de weg te zwieren.’
De zure stank van pils en sigaretten.
De man komt uit de paring met z'n fiets overeind en veegt op kniehoogte over z'n
broekspijpen. Hij zet de fiets rechtop en bekijkt hem van alle kanten. Daarbij zwaait
z'n hoofd log heen en weer. Hij mompelt enkele onverstaanbare klanken. Dan slaat
hij moeizaam een been over het zadel en rijdt zigzag weg.
Geor doet een paar stappen. Merkt dat z'n knie hem hindert. Het lijkt of een strak
gespannen en roodgloeiende spier in z'n knie bij de minste aanraking of trilling
pijnscheuten voortbrengt.
Hij strompelt verder. Telkens als hij een hoge houten lantaarnpaal passeert, duikt
links van hem een langgerekte, scherpe schaduw op, die zich hortend voortbeweegt.
Allengs worden de contouren vager en de donkere rulle veeg lost op, om aan de
rechterkant weer op te duiken.
Hij gaat iets meer naar het midden van de weg lopen. Alleen z'n hoofd schuift nog
rechts in de berm. Slaat met een schok te pletter tegen een mat-wit G.E.B.-paaltje.
Op het treiterend geknetter van een verre bromfiets na is het nu volkomen stil.

2
Hij is nu binnen. Vlak over de drempel.
Achter hem slaat de deur hard en onherroepelijk dicht. Er wordt iets van hem
verwacht.
Hij staat voor het middenpad. De vloer is zwart.
Hij tast naar de klink van de deur. Voelt niets.
Geruisloos draaien links en rechts gezichten zich naar hem toe.
Hij staat nog in het donker. Min of meer veilig.
Naar voren toe loopt de vloer af en is er meer licht. Aan het eind van het pad begint
een verhoging, een podium. De vloer blinkt daar zwar en effen als water.
Een sarrende stem. Een korte treiterende kreet.
Hij helt iets met z'n bovenlichaam naar voren.
De gezichten zijn gelijk. Wit, met een uitdagende, minachtende uitdrukking.
Het gordijn boven het podium is nevelachtig, van sigaretterook. Zonder een enkele
plooi.
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Eén gezicht komt omhoog.
Hij doet een onvaste stap. De zwarte glimmende planken die hem biologeren.
Vanachter het gordijn: een kletsend geluid, een klap op een bil of dijbeen; een
diep gegrom.
Hij doet een paar stappen.
Uit het donker is hij in de schemer gekomen.
Nog enkele gezichten schieten omhoog. Als luchtbellen.
Hij verstijft als achter het nevelscherm een lage kirrende lach aanzwelt, die overgaat
in een minuten durende schreeuw. Een schreeuw die een mengsel is van wilde vreugde
en schrijnende angst. Hij drukt z'n handen tegen z'n oren.
Meer gezichten komen omhoog.
Elk geluid is afwezig als hij z'n handen langzaam laat zakken.
Zwijgende bleke ballonnen.
Hij begint weer te lopen. Trillend over z'n hele lichaam. Voelt het zweet vanonder
z'n armen in trage straaltjes naar beneden glijden. Z'n haren hangen voor z'n ogen.
Kleven op z'n voorhoofd.
Het wordt steeds lichter.
Een zoemend gemompel, soms overslaand in kelig, dierlijk gegrom. Het gemompel
wordt jachtiger, het gegrom veelvuldiger. Resulteert in een tweestemmige korte felle
schreeuw die afzwakt tot kalm gemurmel, een beekje.
Lood in armen en benen. Hij voelt zich als een lappepop onderuit glijden. In een
wanhopige beweging grijpen, klauwen z'n handen door de lucht. Naar een imaginaire
prooi.
Bijna alle gezichten zijn vaal en treiterend gestegen.
Hij staat weer. Is de verhoging tot op tien meter genaderd.
Een hongerig monotoon gekreun.
De lege bleke vlekken.
Achter het scherm schiet schril en snijdend een stem uit. Nog eens. Nog eens. Met
de regelmaat van z'n stotende voetstappen.
Hij wil smeken, om hulp roepen, maar brengt geen geluid voort. Het lijkt of lange
taaie draden z'n tong ingesnoerd hebben, gereduceerd hebben tot een nutteloze
vleesklomp. Z'n gezichtsspieren trekken, krampen zinloos. Droog en korstig z'n
lippen. Opeengeplakt. Verlamd, massief z'n kaken. Hij verzet z'n voeten. Alsof hij
zonder parachute uit een vliegtuig stapt. Dof smakt hij op de vloer. Glijdt het laatste
stuk.
Alle gezichten zijn omhoog.
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Hij ligt midden in het licht. Z'n buik tegen de verhoging.
Van achter het gordijn het nu weer eentonige gebrom als het geronk van een motor.
Z'n nagels schampen af van het gladde hout van de verhoging.

3
De muren van de flats zijn grauw en vlekkerig, bedekt met een soort uitslag. De witte
verf op raamkozijnen en verandaspijlen bladdert. Daaronder wordt een ongezonde
rozige kleur zichtbaar. De kleur van bedorven rookvlees.
Boven de daken (schoorstenen op regelmatige afstanden van elkaar) is de hemel
strakblauw. Een vliegtuig ter grootte van een speldeknop schrijft aan een I. Soms is
het verdwenen, om als een fel flikkerende punt weer op te duiken. Alleen het eentonig
ronkend geluid van de motor blijft.
Geor staat met z'n rug tegen de voorkant van een laag, breed gebouw. Het gebouw
waar de boxen zijn. Door harmonikagaas gescheiden kleine hokjes, afgesloten met
grote hangsloten. De onderkant van de buitendeur is kaal geschopt, zodat het
glimmende gedeukte aluminium te voorschijn komt. Hij kijkt uit over een door
rozenperken begrensd plantsoen met veel kale, grijze plekken, littekens. Twee jongens
spelen met een kleine zwart-witte hond. Eén jongen trapt een bal weg terwijl de ander
de hond bij z'n halsband houdt. Het beest worstelt om los te komen zodat het zichzelf
bijna wurgt. Losgelaten schiet het hondje ogenblikkelijk (een grijze kogel die steeds
meer snelheid krijgt) achter de bal aan. De hond wordt teruggeroepen, de bal
ontnomen en het spel begint opnieuw.
Geor ziet de lucht trillen boven het lage zwarte hekje rond het plantsoen. Tegen
de hemel wordt een scherpe N gesneden. De I wordt al vlokkerig, vager.
De school op de hoek gaat uit. Kinderen (vechtend, schreeuwend, bang) zwermen
langs hem heen.
Tegenover de school staat een jongetje met een openhangend blauw windjack. Hij
zit op z'n fiets en steunt met z'n hand tegen een lantaarnpaal. Een gearmde groep
meisjes komt giechelend de school uit. De jongen zet zich af en rijdt langzaam achter
ze aan. Hij kijkt strak naar het voetpad aan de overkant. Naar het midden van het
groepje waar een meisje loopt, korte vettige zwarte haren op een bol gezicht. Geor
ziet het aankomen. Maar op het moment dat hij z'n mond opent is het al te laat. Het
jongetje rijdt langzaam, haast statig, tegen een overstekende vrouw aan en komt te
vallen.
‘Godverdomme, mompelt Geor, stomme trut.’

Merlyn. Jaargang 4

387
Het jongetje staat huilend, met wijd opengesperde angstogen, naast z'n fiets. Op z'n
linkerschouder zit een grijze stoffige vlek. Het voorspatbord is verfrommeld. Het
jongetje buigt zich en legt een hand op z'n rechterknie, die steeds roder wordt. De
vrouw heeft haar evenwicht bewaard. Ze staat iets voorover en zwaait hevig met
haar handen. Haar tas heeft ze naast zich op de straat gezet. Als het jongetje zich
weer opricht flitst haar hand naar voren. Een rode striem verschijnt op z'n wang. De
vrouw draait zich om en schopt daarbij tegen haar boodschappentas. De tas wankelt
en er valt een grote ui uit, die de goot inrolt. Niemand schijnt het te merken. De
vrouw schudt nog eens haar hoofd. Loopt dan verder. Zegt in het voorbijgaan nog
iets tegen een man in een groene overall die - de armen over de borst gekruist - staat
toe te kijken.
Als het jongetje naar de hoek van de straat begint te lopen is z'n gezicht minstens
zo verwrongen als het voorspatbord van de fiets die hij moeizaam, als iets overbodigs,
meezeult.
Geor heeft z'n handen in z'n jaszakken stijf dichtgeknepen. Z'n nagels in z'n
handpalmen gedrukt. Hij voelt hoe ze vochtig worden. Hij trekt ze naar buiten en
houdt ze voor zich. Kromme trillende vingers. Onder de nagels wordt het geleidelijk
wit. In de palmen trekken de nagelafdrukken weg. De minuscule zweetdruppeltjes
blijven. Hij slikt en legt z'n handen plat tegen de koele muur. Peutert aan de ruwe
voegen.
Hij kijkt met onregelmatige tussenpozen naar links. Het brede trottoir ligt grijs en
stoffig te stoven in de middagzon. De kinderen zijn grotendeels verdwenen.
Een kleine jongen pist tegen een lantaarnpaal. Doet af en toe een stapje opzij om
de paal rondom nat te maken. Een meisje staat aandachtig toe te kijken. Een frons
op haar voorhoofd. Hij is klaar en kijkt het meisje triomfantelijk aan. Ze holt ineens
hard de straat over, een openstaande deur in. Hij loopt langzaam in dezelfde richting.
Het voetpad is nu volkomen leeg. De ramen van de flats blikkeren in het zonlicht.
Geor hoort een deur hard dichtslaan. Kijkt naar links. Z'n hartslag versnelt. Hij
zet zich abrupt aftegen de muur en loopt naar links, het brede trottoir op. Ze heeft
een witte spijkerbroek aan en een zwart als altijd openhangend jasje, waaronder een
geel katoenen truitje. Tussen haar platte borsten schittert iets. Glanzend blond haar
hangt tot op haar tengere schouders. Ze is lang. Met een verende tred, breed en
onbevangen lachend, nadert ze. Geen zweem van herkenning op haar gezicht. Het
lijkt of ze het volkomen
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onverwacht, onbestaanbaar vindt dat hij hier is.
Als ze vlakbij is staat hij stil en maakt een halve draai.
‘Zo ben je daar’, zegt ze.
(overdreven deftig) ‘Zoals je ziet’.
(kort lachje) ‘Mooi weer hè’.
‘Goddank wel.’
Uit haar zijzak pakt ze een sleutelbos en opent de deur. Het stinkt binnen naar solutie
en stof, dat op de betonnen vloer ligt. Op de muur zijn symbolen voor vagina's gekrast
en getekend. Kutkutkut. Jopie is gek. Ineke is lief - doorgestreept - gek.
Via een stenen trap met daarnaast een houten gleuf voor de fietsen bereiken ze
een smalle koele gang. Aan weerszijden zijn boxen. Ongeveer halverwege staan ze
stil. Ze pakt nu een andere sleutel. Ze buigt zich voorover en probeert het hangslot
te openen. Haar haar hangt naar voren. Haar hals is spierwit, week. Onbeschermd is
ze, weerloos. De mond kinderlijk half open. De vochtige zachte lippen.
Hij voelt z'n armen groot en hulpeloos naast z'n lichaam hangen. Een verstikkende
hitte stijgt in hem op. Zijn hoofd lijkt eens zo groot te worden, enorm uit te zetten.
‘Laat maar’, zegt hij.
Hij doet de gazen deur open en pakt de oude hoge fiets. Stil staat ze terzijde. Z'n
arm lijkt twee keer zo lang te worden als hij die onhandig rond haar schouders slaat.
‘Kom maar’, fluistert hij, ‘kom maar.’ Bijna onhoorbaar.
Hij drukt een kus op haar wang, op het haar dat over haar wang hangt. Ze verstart
en doet een schuchtere stap naar voren.
‘Doe maar niet’, zegt ze zacht.
Geor trekt z'n arm terug. Voelt zich volkomen kalm worden. Het is alsof hij het
verwacht heeft.
Een pesterig gegrinnik links van hem. Achter een hoge stapel oude kranten is een
roodharige man vandaan gekomen. Z'n natte voorhoofd, z'n scheve, afgezakte
stropdas, z'n openstaande boord. Er komt een scherpe walm van hem af. De stank
van bier en pis. Hij kijkt Geor glazig aan. Haperend opent hij z'n mond. Traag beweegt
een dikke lamme tong. Een trilling van de lippen. Z'n ogen draaien weg en hij valt
voorover, met z'n kop tegen het gaas. Hij zakt weg achter de kranten.
Ze staat geschrokken toe te kijken. Het medaillon gaat snel op en neer. Volkomen
uitdrukkingsloos staart Geor haar aan. Hij knijpt uit alle macht in het stuur van de
fiets.
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Buitengekomen wacht hij tot ze de deur gesloten heeft. Geeft de fiets aan haar over.
Ze rijdt naar de overkant en kijkt verlegen om. Hij pakt z'n fiets van de muur.
Hij vraagt zich af of hij iets moet zeggen. Hij ziet de lantaarnpaal die al weer bijna
droog is.
‘Ik ben naar de kapper geweest.’
‘Moet jij dat dan.’
(korte nerveuze lach) ‘Waarom ik niet?’
‘Ik dacht dat je het gewoon liet groeien.’
‘Nee het moet getoepeerd worden.’
‘O ja, met zo'n martelwerktuig.’
Geor kijkt strak voor zich. Slechts af en toe werpt hij een steelse, zijdelingse blik
in haar richting. Haar schouders lijken iets gebogen. Ze zegt niets. Gaat steeds sneller
rijden.
In z'n keel kriebelt iets. Hij hoest en voelt dat er iets rond z'n tong zit. Hij steekt
een wijsvinger in z'n mond. Op z'n vinger kleven twee natte blonde haren.
‘Kijk uit. Je rijdt bijna tegen me aan.’
Hij duwt z'n hand in z'n broekzak. Veegt de haren af aan de voering. Uit z'n
binnenzak haalt hij een donkere bril en zet die op.
‘Wanneer gaan die weg?’
Hij wijst naar haar voorhoofd, recht boven haar neus, waar een kringetje van kleine
witte bultjes is. Afgeplatte, op zweetdruppeltjes gelijkende bolletjes.
‘Nooit. Die heb ik vanaf m'n geboorte. Als ik me opmaak zie je er niets van.’
‘Je moet er eens flink op drukken...’
Daar is het weer. Het geluid van ijzer op ijzer. Een getik dat van tijd tot tijd terugkomt.
Als ze de bocht omgaan hoort hij het weer.
‘Er rammelt iets aan je fiets.’
Ze kijkt naar haar voorspatbord, dat pas nieuw is.
‘O. Ik zou niet weten wat.’
‘Misschien je ketting.’
‘Ja.’
Het vliegtuig (een hel schitterende stip). De I is uit elkaar gevallen. Witte vlokken
kapok. De N begint ook al te vervagen. Blijkbaar ziet de piloot het hopeloze van z'n
werk in. Er verschijnen tenminste geen nieuwe letters meer.
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Hij kijkt haar na als ze wegrijdt. Ze kijkt niet om. Ze schokt met haar bovenlichaam
om meer snelheid te krijgen. Daar is het getik weer. Een groot hangslot hangt aan
een roestige ketting onder haar zadel. Ongeveer tussen haar regelmatig bewegende
benen. Als ze door een kuil rijdt slaat het slot tegen de zadelpen.
Haar haar heeft de kleur van gebruikt afwaswater.
Het raam en de deur staan open. In de donkere kamer hangt een zware sigarettewalm,
een rookgordijn. Hij zit op een stoel, z'n benen op het bed. Z'n voorhoofd is klam.
Z'n keel rauw, alsof hij fijngestampt glas geslikt heeft. De asbak is tot de rand gevuld
met as en sigarettepeuken. Hij inhaleert diep en blaast de rook de smalle kamer in.
Op de bovenrand van de asbak drukt hij de sigaret uit.
Hij neemt hem op en loopt ermee naar het raam. De weg ligt wit en stil in het licht
van de lantaarns. Uit de verte komt het aanzwellend geronk van een motor. Met grote
snelheid rijdt een auto voorbij. De lichten van de koplampen schijnen de kamer in.
Even staat hij in het volle licht. De asbak heeft hij neergezet.
Krampachtig glijden z'n vingers over het gladde hout van het raamkozijn.
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Op straat
J.J. Oversteegen
De bundel Verzen (1894) van Kloos is een zonderling boek. Naast een aantal van de
mooiste gedichten uit onze literatuur, bevatten de schijnperkamenten banden een
hoeveelheid curiosa die er hier en daar een kerkhof van allerindividueelste emoties
van maken. Een jaar geleden zou ik gedicht XXXIV (Der menschen hoogste smart
is wonderbaar) gerekend hebben tot de niet al te lelijke maar in ieder geval
onbelangwekkende grafstenen op dat kerkhof, - als ik er al een opinie over gehad
zou hebben. Want twintig jaar regelmatig lezen in de bundel heeft mij niet belet over
dit ene gedicht gelijkmoedig heen te blijven lopen. Totdat het oog, zonder veel reden,
haken bleef en ik tien minuten later een van de mooiste gedichten van Kloos ontdekt
had. Wie zoiets meemaakt wil getuigen. Op de sinaasappelkist dus.
Vrijwel iedereen - dat heb ik inmiddels kunnen vaststellen bij een kleine
proefneming1, loopt nr XXXIV voorbij, zoals óók vrijwel iedereen het vers kent dat
er aan voorafgaat (dat over de luidende klokken: Mijn ogen branden). En toch vinden
de meesten na enige tijd het verlegen vers mooier dan het brutale. Achteraf moet ik
trouwens zeggen dat ik Der menschen hoogste smart zowel naar vormgeving als
naar inhoud zo onopvallend vind als een klap op het oog.
Leg een willekeurige poëzielezer de regels voor:
Paarden-getrappel en wagen-gedraaf,
Paarden en wagenen draven gestaag,
Paarden en wagenen draven gestaag met getrappel op straat....

1

Het gedicht is besproken op een werkcollege poëzie-analyse van het Amsterdamse seminarium
voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap. Bepaalde observaties in het volgende
zijn dan ook eigenlijk collectief bezit.
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en hij denkt aan: Van Ostaijen, die van Melopee bijvoorbeeld. Zo helder ordenend
zijn litterairhistorische categorieën als impressionisme en expressionisme soms. In
een bundel van 1894 staat een gedicht van nog veel eerder (1888), en hele stukken
ervan herinneren ons zonder meer aan een van de meest extreme nieuwlichters van
dertig jaar later. Opvallend genoeg, zou men zeggen.
Even iets over de gekozen tekst en de varianten, want die zijn niet onbelangwekkend.
In De Nieuwe Gids (1888, I, p. 87) draagt het gedicht een titel, tezamen met het al
eerder genoemde obsessie-gedicht over de luidende klokken: Pathologieën (I en II,
ons vers is II). Blijkbaar moesten deze twee nauw samenhangende gedichten uit het
geheel losgemaakt, misschien zelfs verontschuldigd, worden. ‘Zo gek ben ik niet dat
ik niet weet dat dit gekke gedichten zijn’, wilde Kloos met die titel waarschijnlijk
zeggen, maar later blijkt het excuus niet meer nodig. Zoals alle andere titels is ook
het woord ‘Pathologieën’ verdwenen in de boekuitgave, en terecht: zo gek zijn deze
gedichten waarachtig niet. Dat Jeanne Kloos na de dood van de dichter de titel weer
teruggehaald heeft, is voor ons niet van belang; het hoort bij de reclassering die tot
in het hiernamaals voortgezet moest worden. Mevrouw Kloos had het recht op haar
Kloos, zoals wij het recht hebben op de onze, en in dit geval kon zij zelfs nog wel
een wetenschappelijk gelijk opeisen, want de eerste druk hééft per slot die titel. Maar
alle andere versies die Kloos zelf publiceerde hebben hem niet. Om redenen die ik
pas na een interpretatie kan vertellen, kies ik zonder meer voor de titelloze versie.
De uitgave die ik gebruikt heb is de eerste in boekvorm, Verzen, Amsterdam 1894,
p. 35-36, nr XXXIV. (De lezer vindt een afschrift op het bij dit Merlyn-nummer
gevoegde losse blad.) Het romeinse cijfer geeft alleen aan op welke plaats het gedicht
in de bundel staat en suggereert dus geen bijzonder verband; alle gedichten hebben
zo'n huisnummer. Ook, en dat is interessant, de relatie met Mijn oogen branden, de
andere ‘pathologie’ dus, is verbroken door deze nummering, al staan in de bundel
evenals in De Nieuwe Gids de twee verzen direct na elkaar, zoals in beide gevallen
De Zee, de Zee klotst voort het volgende gedicht is.
Een enkele opmerking over de varianten. Dat H.J. Michaël in zijn Ooievaar op
krasse wijze afgeweken is van de typografische opbouw van het gedicht, vind ik
eerder een fout dan een variant, maar in de vroegste versie, die van De Nieuwe Gids,
komen een paar afwijkingen voor die ik even wil signaleren.
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In Verzen staat de tekst op twee pagina's afgedrukt. De scheiding ligt na En ik zucht...
Dat ik, bij de weergave op één pagina, op die plaats een regel with aangebracht heb,
is dus niet helemaal buiten discussie. Er is geen volstrekte parallellie tussen de strofen,
dus de beslissing blijft arbitrair. In de tijdschriftversie echter is het vers op één
bladzijde afgedrukt, en daarbij blijkt dat na regel 11 inderdaad een witregel gelegd
mag worden. Maar oppassen blijft het: er staan in De Nieuwe Gids een aantal andere
witregels die óók verdwenen zijn; waarom deze dan niet? Die andere zijn te vinden
na de regels 8 en 15, de ‘Van Ostaijen regels’ dus, en na regel 1. Wanneer na regel
7 de witregel ook verdwenen zou zijn, had ik zeker geaarzeld bij regel 11; nu niet.
Immers, de Nieuwe Gids-versie wijkt vooral in zoverre af, dat het isolement van die
repeterende bijzondere regels ten opzichte van wat er op volgt sterker is. Conclusie:
ook dit vluchtige varianten-onderzoek legt de nadruk op die paar regels, die ons
onmiddellijk al opvielen om de klankherhaling waardoor zij beheerst worden (er
komen vrijwel alleen a's en stomme e's in de regels 8 en 13-14-15 voor.)1 De andere
regel die in de oudere versie door wit gevolgd werd, is de eerste, en ook dat verbaast
ons niet. De studenten die dit gedicht voorgelegd kregen (versie 1894), constateerden
unaniem dat regel 1 los van het overige gedicht staat, en wel om de volgende redenen:
a) de betekenis ervan is algemeen, abstract, een ‘levenswijsheid’. Men zou bijna
kunnen denken aan een titel (in de oude versie nog meer!). De frase doet zich
onmiddellijk voor als een conclusie uit ervaringen die in het overige gedicht
geschreven gaan worden. Het woord ‘beschreven’ gebruik ik tot nader order, niet
anders eigenlijk dan om een voorlopige indruk weer te geven.
Het zou niet ondenkbaar zijn dat deze regel een citaat is (uit het italiaans
bijvoorbeeld: Il dolor superbo e meraviglioso, dat klinkt heel gewoon). Zoals iedere
klassiek gevormde dichter hanteert Kloos het citaat geregeld. Een wending als: ‘Maar
geen van beiden weten, / Wàt dat het leven is’, verwijst onmiskenbaar naar Breero's:
‘Wat dat de wereld is, / Dat weet ik al te wis’. Maar als de levenswijsheid van onze
eerste regel niet van Kloos doch van een ander is, dan kan ik niet vinden wie dat
moet zijn. En waarschijnlijk lijkt het mij bovendien niet: in diezelfde tijd schrijft
Kloos een brief aan Van Eeden (ongeveer 12 oktober 1888, zie G.H. 's-Gravesande,

1

Ook de positie van strofe 3 t.o.v. de beide vorige is, door het afbreken na de tweede strofe,
in de boekversie onzeker. Ik heb op dit punt eveneens de tijdschriftversie als richtsnoer
gebruikt.
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De geschiedenis van De Nieuwe Gids, Arnhem 19562, p. 183) waarin deze frase
voorkomt: ‘O, het leven is wonderbaar’, n.a.v. het zee-gedicht dat waarschijnlijk in
dezelfde periode ontstaan is als Der menschen hoogste smart. De abstracte
algemeenheid zou dus wel eens eerder een persoonlijke ontdekking kunnen zijn dan
een tot gezegde verworden citaat. Over de exacte betekenis van de regel kom ik nog
te spreken.
Andere eigenschappen waardoor de eerste regel geïsoleerd wordt van de rest:
b) Het is de enige regel die met een punt eindigt zonder het slot van een strofe te
markeren. De rol van de vier punten die verderop een paar maal voorkomen, zal ik
nog behandelen. In de Nieuwe Gids versie staat ook achter de door een witregel
gevolgde regel 8 een punt.
c) De archaïserende woordvolgorde wijkt af van die van alle andere regels en
versterkt het proverbiale karakter. Archaïsme in de woordkeuze is natuurlijk ook te
vinden in regels 14 en 15, bijvoorbeeld wagenen.
d) Het metrisch substraat van de regel wijkt af van dat van alle andere. Ik houd
niet erg van redeneringen die gebaseerd zijn op metriek, omdat de wijze van lezen
(en dus het vaststellen van het actueel verloop der beklemtoning, met de daaruit
eventueel voortvloeiende fixatie van een metrisch patroon) in een wederzijdse
afhankelijkheid pleegt te staan met de interpretatie. Om bij ons gedicht te blijven:
moet regel 12 gelezen worden als zwak-zwak-sterk, of moet het woordje ik ook als
accentdrager beschouwd worden? Er is maar één andere regel die enigszins als parallel
behandeld mag worden, dus die een keuze uit de twee cadansen zou kunnen
ondersteunen: regel 7. Dat betekent dat zwak-zwak-sterk de voorkeur verdient, maar
de parallel is niet duidelijk genoeg voor een beslissende uitspraak, terwijl bovendien
een halve beklemtoning, zelfs als het om een Tollensdreun ging, nog denkbaar blijft.
In de positie waar het woord hier voorkomt, lijkt een kleine nadruk niet onmogelijk:
een tegenstellings-accent op ik na de vermelding van al dat buitengedoe.
Een mooie redenering, maar hij berust op een in mijn ogen onaanvaardbare want
vicieuze cirkel. Als het vaststellen van het accentsverloop het eigenlijke doel was,
zou de cirkel nog acceptabel zijn, maar ons interesseren accentsproblemen alleen
voorzover ze direct of indirect voor de betekenis van belang zijn. Wanneer hier het
accentsverloop zo goed en zo kwaad als dat gaat bekeken wordt, is mijn enige doel:
het opspeuren van relevante feiten voor de interpretatie. Daarbij zal één ding nooit
mogen gebeuren: dat het accent vastgelegd wordt met behulp van een
betekenisduiding. Het aannemen van een tegenstellingsaccent (vermomd in een
opmerking
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als: bij hardoplezen hoor je het onmiddellijk) is niet los te denken van een bepaalde
opvatting over de betekenis, dus: verboden toegang, tenzij men beide wegen tegelijk
wil openhouden en daarvoor hadden wij het accent helemaal niet nodig. Met andere
woorden, over de klemtoon op ik valt niet veel te zeggen. Toch wil ik het metrisch
substraat van dit gedicht proberen vast te stellen, al was het maar om te kijken of er
op andere plaatsen minder aan de interpretatie gebonden conclusies tevoorschijn
komen. Het lijkt mij niet te ontkennen dat Kloos van een bepaalde spanning tussen
het actueel verloop der accentuering en het metrisch substraat (kort gezegd: van
rhythmische effecten) intensief gebruik pleegt te maken.
Zonder dat op beslissende punten veel tegenspraak gevreesd hoeft te worden, kan
men het metrisch patroon van ons gedicht ongeveer tekenen als in deze figuur.

Wanneer wij dit patroon even los van het gedicht bekijken, valt onmiddellijk op dat
de eerste regel radicaal van de rest afwijkt. Dit feit sluit aan bij
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wat wij ook op andere gebieden over die regel geconstateerd hebben, en meer zou
ik van een metrum-onderzoek niet willen vragen. Alles doet mee, ook het metrum,
dat is de moraal van mijn terughoudende betoog (èn het uitgangspunt, - over cirkels
gesproken...).
Het wordt tijd om een eerste poging te doen, de betekenis van de woorden zoals zij
elkaar opvolgen vast te stellen. Close reading dus, strofe voor strofe.
Strofe 1. De eerste regel lijkt een algemene constatering, en direct begrijpelijk (op
zichzelf, dus niet in zijn relatie tot de rest van het gedicht). Als klassiek dichter houdt
Kloos van zo'n combinatie als ‘hoogste smart’ waar wij een contradictie in voelen
omdat wij bij verdriet eerder aan ‘diep’ denken. ‘Hoogste’ betekent hier zoiets als:
grootste en tevens meest verhevene.
Deze kleine wrijving met het conventionele taalgebruik hoort erbij, maakt de regel
niet problematischer voor de lezer. Maar wat betekent eigenlijk ‘wonderbaar’? Kloos
gebruikt het woord zoals wij gezien hebben zelfs in een brief, en het lijkt nogal
geladen voor hem. Persoonlijk denk ik in de eerste plaats aan het duitse wunderbar
i.e. subliem. Als tweede, tegelijk aanwezige, betekenis voel ik in het woord het half
neologistisch adjectief gebruik van ‘wonderbaarlijk’. Samenvattend kom ik tot:
subliem en hoogst merkwaardig. Een germanisme hoeft ons bij Kloos niet te verbazen
(en wat mij betreft: in het geheel niet te schokken); ‘beweegloos’ in regel 5
bijvoorbeeld lijkt mij ook niet van vreemde smetten vrij.
Ik spreek over mijn indruk als lezer, maar in dit geval had ik het mij gemakkelijker
kunnen maken door meteen Van Dale op te slaan. Het woord komt daar doodgewoon
voor, is geen neologisme of germanisme, en betekent: ‘bewondering, verwondering
wekkend.’ Meer hadden wij eigenlijk niet nodig.
De rest van strofe 1:
Zonder gelach etc. is ongewoon, gebruikelijker is ‘zonder te lachen’. Om het
flauwe argument van de rhythmische noodzaak te vermijden let ik alleen op het
betekenisverschil. In ‘gelach’ zit een lichte ontpersoonlijking. Zonder gelach, zonder
geween betekent verder natuurlijk ook nog: zonder emoties.
Beweegloos: al vermeld. Wie het vervangt door het meer gebruikelijke ‘zonder
te bewegen’ ziet wel wat er mis gaat. Het woord lijkt gevormd naar analogie van
‘roerloos’ dat iets nadrukkelijker van betekenis is.
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Tussen regel 5 en 16 komt daardoor niet alleen parallellie, maar zelfs een
climaxwerking.
In regel 4 t/m 7 een klein ambiguïteitje: ‘in den nacht’ sluit primair aan bij ‘lig ik
gestrekt’, maar heeft ook wel contact met ‘starend’. Deze dubbele mogelijkheid blijft
gereserveerd voor de poëtische expressie; in proza zouden wij er niet zo vlot genoegen
mee nemen. ‘Nacht’ krijgt overigens vrijwel de betekenis van ‘donker’, onder meer
door de aansluiting bij ‘starend’.
Een parafrase van de eerste strofe levert ongeveer dit op:
De hoogste smart (laat maar staan) van de mens is vreemd en subliem. (Dat stel
ik vast op grond van de hier volgende ervaring:) Zonder lachen of huilen, lig ik,
zonder beweging, in de nacht, zwijgend het donker instarend.
Strofe 2: Eerst de parade-regel ‘Paarden-getrappel en wagen-gedraaf’. Hij is
doodeenvoudig, levert geen enkele betekenis-moeilijkheid op. Tenminste, de eerste
tien keer dat men hem leest. En dan ziet men het woord ‘wagen-gedraaf’. Wagens
kunnen toch zeker niet draven! Ditmaal zullen wij zonder schuldgevoel de welkome
klanken van ‘gedraaf’ maar aansprakelijk stellen. Zo dominant is blijkbaar die
klankwerking, op alledrie de plaatsen waar het woord voorkomt, dat een krasse
afwijking van ons taalgebruik, die ik niet graag meer zou willen vangen onder een
regulariserende term van het type ‘indirect gebruik van het adjectief’, slechts met
moeite bewust gemaakt kan worden.
De klankwerking valt onmiddellijk op, maar een in betekenistermen te omschrijven
effect heeft dit a-spel de eerste keer nog niet. Dat zal dan later moeten komen, bij de
herhaling. Ik hoop het tenminste, want als het alleen gaat om een aardig jongleren
met klanken is voor mij het plezier er grotendeels af, al zou het om ‘klanknabootsing’
gaan.
Rest van de strofe: Zonder geluiden te maken bewegen zich donkere vormen in
de duistere nacht; (terwijl dat allemaal gebeurt) zucht ik. Dat zuchten, moet ik zeggen,
dat is te horen, door de plaats waar het woord staat. Die vier puntjes werken als de
vliegemeppers van Ringo in Girl....
Iets raars in deze strofe: men is aanvankelijk geneigd te denken dat de trappel- en
draafgeluiden afkomstig zijn van die donkere vormen; oog en oor nemen hetzelfde
waar. Maar dat is niet zo. Die vormen bewegen immers zonder gerucht (vanwege
deze uitdrukkelijke mededeling opteer ik bij het woord zacht, regel 9, voor de
betekenis: rustig, kalm, en niet voor: zonder veel geluid te maken.) Dus: geluiden
van paarden en wagens,
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maar weer andere rondwarende vormen, waarvan nota bene meegedeeld wordt dat
zij geen geluiden produceren. Hoe kan dat geconstateerd worden? Tussen al dat
getrappel en gedraaf door zou geslof toch zeker niet vastgesteld kunnen worden?
Maar het staat er uitdrukkelijk: zonder gerucht. De zintuigelijke waarnemingen van
de ik zijn merkwaardig ongecoördineerd en tòch voor hemzelf blijkbaar niet
incongruent. Hij ‘weet’ iets dat hij eigenlijk niet kan weten: het geluidloos bewegen
van de donkere vormen. Kortom, wij krijgen heel persoonlijke waarnemingen
voorgezet, waar wij waarschijnlijk wel aan zouden willen tornen, als wij daar de
macht toe hadden, dat wil zeggen als wij objectieve observaties konden doen en niet
aan die van de ‘ik’ overgeleverd waren.
Strofe 3: Wij verwachten een rechtstreekse mededeling over de zin van al dit
zonderlinge gedoe, en in proza zouden wij die zeker gekregen hebben. Maar wat
gebeurt er in het gedicht? Wij horen nog eens wat wij al wisten, met meer nadruk
ditmaal: de mededeling over de paardegeluiden wordt herhaald, en de onophoudelijke
regelmaat ervan wordt zelfs expliciet aangeduid met het woord gestaag. Voor de
rest kan geen mens die regels 13-14-15 in fatsoenlijk proza weergeven. Maar een of
andere manier van parafraseren moet toch mogelijk zijn? Laten wij het proberen:
‘Er klinkt onophoudelijk het geluid van trappelende paarden en dravende wagens,
en dat werkt obsederend’. Die laatste toevoeging is in een proza-weergave
noodzakelijk, maar in het gedicht wordt dit semantische effect bereikt, niet door de
taalkundige inhoud van de mededeling maar door de vorm ervan, door de wijze
waarop de inhoud aan ons geleverd wordt. Dat lijkt mij een fundamenteel aspect van
het medium poëzie. Daarin worden uiteraard mededelingen gedaan, zoals in ieder
ander type taalgebruik, maar bovendien is de inkleding van die mededeling op zich
zelf óók weer een mededeling. De ‘verpakking’ is niet alleen maar een als min of
meer fraai te beschouwen presentatie-vorm, maar behoort tot het essentiële domein
van de communicatie, is een onderdeel van de ‘boodschap’. Het getuigt van een
fundamenteel wanbegrip t.o.v. het karakter van poëzie, wanneer men
vormverschijnselen los meent te kunnen maken van de ‘mededeling’. Toegepast op
ons gedicht: wat wij nu vastgesteld hebben is nog wel wat anders dan een aardig a-e
spel. Die klankherhaling, en daarna zelfs zins-herhaling, isoleert de betreffende regels
en deelt verder iets over het obsederende voortduren van het beschrevene mee.
Natuurlijk wordt regel 13 (= 8) niet ongevarieerd herhaald in regel 14 en 15.
Integendeel, er wordt steeds iets toegevoegd, en dat is zelfs onmisbaar voor het
uiteindelijke effect van mechanistische repetitie der gebeurtenis-
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sen. Ik ga daar niet verder op door, omdat de lezer zonder moeite deze uitdijing van
de herhaalde zin kan vaststellen en het effect ervan berekenen. In regel 15 komt een
nieuwigheid naar voren, namelijk de opmerking dat de geluiden ‘op straat’ veroorzaakt
worden. Daar kijken wij niet van op: iemand ligt op zijn kamer en hoort buiten
paardegeluiden, en... Ho! Regel 15-16: ‘op straat... / Waar ik roerloos gestrekt lig’.
Kloos in de goot, en niet op zijn kamer in de Pijp. Die hàd hij trouwens dat jaar niet,
hij was ambulant, knapte in 1888 een paar keer af, en schreef pathologieën. In het
boek van 's-Gravesande kan men genoeg brieven vinden, die bewijzen dat Kloos als
patiënt beschouwd moest worden. Al van 23 oktober 1886 bijvoorbeeld dateert deze
brief aan Van Eeden ('s-Gr., p. 209-210):

Confidentiëel
Amsterdam, 23 October 1886.
Hemonystraat 13.
Beste Fré,
Deze brief heeft niets met literatuur te maken, en ik zal je hier alleen
onderhouden over mijzelf, en wel over mijn gezondheidstoestand.
Verontrust je niet - ik ben niet ziek: 't is alleen maar, dat ik zoo even
wederom een gewaarwording heb gehad, die mij mijn geheele leven,
zoolang ik me bewust ben, met kortere of langere tusschenpoozen meer
verbaasd dan gekweld heeft, en die ik steeds vruchteloos gepoogd heb
onder woorden te brengen. Nu echter geloof ik, dat dit mij gelukt is en ik
schrijf je dus deze, niet om dat ik geloof, dat je er mij van af zoudt helpen,
maar omdat het je misschien als psychiater interesseeren zal.
Vroeger omschreef ik deze sensatie zoo: Plotseling scheen het mij, of alle
geluiden, dichtbij en veraf zijnde, een anderen klank kregen, of zij meer
verwijderd werden en een ondertoon deden hooren, die iets spottends, iets
‘kichernds’ had.
Thans echter heb ik mijzelf nauwkeuriger nagegaan, en opgemerkt, dat ik
in mezelf een hoop dooreenwarrelende geluiden verneem, die toch geen
geluiden zijn, en die zich telkens tot menschenstemmen ontwikkelen, die
toch niet spreken, schreeuwende, scheldende, vragende, vermanende
menschenstemmen zonder woorden. Om 't je duidelijk te maken: als ik
goede verzen lees, zacht voor me zelf, is 't net of ik in me een andere,
fraaie, luisterstem hoor meêlezen, die elken klank zijn relief geeft, zoodat
de expressie van het vers te voorschijn komt: heb jij dat ook niet? Nu, zoo
zijn ook de andere stemmen in me, maar zonder dat ik lees, plotseling,
zonder bekende aanleiding en even plotseling ophoudend. Ik had dat reeds
als kind van zes jaar en vond het toen zeer aardig. Op lateren leeftijd, ik
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meen tot mijn vier en twintigste jaar ongeveer, had ik het minder of niet,
maar in den laatsten tijd komt het weer meer voor.
Deze illusie onderga ik met bewustzijn, door redeneering gaat zij niet weg,
maar eindigt van zelf. Zooeven echter, toen ik haar weder had, zooals ik
je zei, heb ik een experiment op mezelf genomen: ik schonk mij een klein
glaasje met rum in en dronk het in één teug half leeg, een zeer geringe
hoeveelheid alcohol dus, en zie, op eens was ik weer normaal.
Nog iets, deze laatste aanval was zeer sterk, d.w.z. ik werd mij duidelijk
bewust, wat ik eigenlijk voelde, en tevens kreeg ik een vage voorstelling,
dat, als het nog heel veel sterker werd, ik hallucinaties zou krijgen. Dit
laatste vermoeden is echter misschien zonder grond.
Weet jij nu ook mij iets te zeggen over dit verschijnsel? Is het soms ook
bij anderen geconstateerd en zou er, in dat geval, kans kunnen zijn, dat
het erger werd? Ik behoef je niet te zeggen, dat je er niet met anderen over
spreken moet, ook niet met Aletrino.
tt
WILLEM
Dit touchante en luciede document is bij lange na geen ‘biografische achtergrond’
voor ons gedicht, maar het leert ons toch wel dat Kloos vreesde aan hallucinaties te
gaan lijden, en misschien mogen wij zelfs wel zeggen: dat hij er al aan leed. Natuurlijk
heeft de lezer bij sommige aspecten van Der menschen hoogste smart net als ik allang
aan hallucinatie-achtige verschijnselen gedacht. In die richting wijzen dunkt mij de
notities over caroussel rijdende ‘paarden en wagens’ die gehoord maar niet gezien
worden, en tegelijk het zien maar niet horen van ‘donkere vormen’. Desnoods kunnen
wij ons nog voorstellen dat de geluiden buiten zijn en de ik binnen (het woord ‘waar’
in regel 16 laat ik nog even weg), en dat de donkere vormen schaduwen zijn die
bijvoorbeeld de buiten passerende paarden en wagens op de kamermuur werpen,
maar dat zijn dan toch nauwelijks ‘vormen’ te noemen, terwijl de bewering dat zij
zich ‘in den donkeren nacht’ bewegen vrij onbegrijpelijk wordt; tenslotte werkt nog
de mededeling ‘zonder gerucht’ als een kluitje het riet in.
De stemming in de opeenvolgende strofen zou zo omschreven kunnen worden:
Na regel 1 geeft de eerste strofe de stemming waarin de ik zich bevindt: passief,
receptief mag men wel zeggen. Strofe twee beschrijft waarnemingen van een
hallucinatorisch karakter, moedwillig opgeroepen door de ik of zomaar gekomen,
dat is niet uit te maken. Evenmin weten wij - en het doet er niet veel toe - of er in de
werkelijkheid een reële
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aanleiding voor deze waarnemingen aanwezig is.
Er is in die tweede strofe nog wel een reactie van de ik, zij het een minieme: hij
zucht. In de laatste strofe zetten de hallucinerende waarnemingen zich voort, de ik
ligt daar nu volkomen ‘zonder gerucht’, maar er is een dimensie bijgekomen, en die
wordt zichtbaar in dat woordje ‘waar’ in regel 16.
Het is natuurlijk te gek om aan te nemen dat hier werkelijk sprake zou zijn van
een gewone plaatsaanduiding: op straat waar ik lig. Eerder moeten wij bij ‘waar’
denken aan een barbarisme in de betekenis van ‘terwijl’, maar helemaal tevreden
ben ik zelf met die duiding niet. Hij is mij te reductief. Al kan men nog volhouden
dat de vier puntjes na straat een scherpe scheiding aangeven waardoor waar niet
rechtstreeks op straat terug kan slaan, de omgekeerde redenering is net zo goed
mogelijk! Interpunctie is vrijwel altijd een tweesnijdend zwaard. Het kan immers
ook zo: die vier passen op de plaats maken de verbinding van waar met straat juist
wel mogelijk, omdat zij de te abrupte overgang afremmen. Ik voel voor een
compromis. Er blijft in dit waar iets voelbaar van het plaatsbepalende, of liever van
het ruimtelijke. Dat wordt bevestigd door het herhaalde ‘in de nacht’ aan het eind
van de strofe. Het is niet voor niets dat wij als lezers er niet uitkomen als wij willen
vaststellen waar de ik zich ophoudt, binnen of buiten.
Wij weten alleen dat hij zich bevindt ‘in het donker’. De ruimtelijke begrenzingen
zijn opgeheven. In zekere zin ligt de ik dus wel degelijk op straat: hij ligt ‘in de
ruimte.’ Waar kan volgens deze redenering dan geparafraseerd worden als: in de
ruimte waar zich deze dingen afspelen (lig ik roerloos gestrekt en zonder gerucht te
maken).
Iedere lezer kent deze gewaarwording waarschijnlijk, zo al niet (in lichte graad)
uit eigen ervaring, dan toch uit zijn lectuur. Het is in extreme vorm de mystieke
sensatie van de zelfopheffing die ook vastgelegd wordt in een regel als ‘alle dinge
syn my te inge’. Alles wat ons in het gedicht opgevallen is, stemt met deze
interpretatie overeen: de receptieve situatie waarin aan de ik ervaringen ‘gebeuren’;
de geleidelijke opheffing van het ik-gevoel (en parallel daarmee de climaxwerking
in de woorden beweegloos-roerloos); en eigenlijk meteen al, in die samenvattende
eerste regel, de schijnbaar zo conventionele antithese in de woordcombinatie ‘hoogste
smart’, die achteraf een poging blijkt te zijn tot uitspreken van het onzegbare. In de
slotregels, inzettend met het significante woord ‘waar’, wordt uitgedrukt, dat het
bewustzijn van de ‘ik’ niet meer aan de begrenzingen van het lichaam gebonden is.
In strofe 2 is er nog een scheiding tussen ik en buitenwereld, in strofe 3 is deze
opgeheven.
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In verband met het brieffragment over de hallucinaties durf ik te zeggen: hier vindt
niet alleen een verontrustende, morbiede ervaring zijn neerslag in een gedicht, maar
hij wordt omgezet in een mystieke belevenis.
Voor diegenen die de mystiek niet zo hoog aanslaan, wil ik het ook wel zo zeggen:
een ziekelijk verschijnsel wordt overwonnen in en door een bijzonder gedicht. Tot
regel 16 mag desnoods nog van de weergave van een hallucinatie gesproken worden,
maar bij het woordje waar wordt een zwaai gemaakt, waardoor de dichter van
slachtoffer tot meester van de situatie wordt. De dichter beweert of beschrijft niet
meer, zijn gedicht wordt een handeling.
Vandaar dal ik de slachtofferlijke titel ‘Pathologieën’ onjuist acht.

Van voren af aan
Dat was dan, dacht ik, het gedicht van Kloos. Oudergewoonte voorleggen aan de
mederedacteuren voor kritiek, en dan naar de drukker.
Het mocht niet zo zijn. D'Oliveira leest de zaak en komt, ‘het is maar een losse
opmerking’, met een interpretatie, op de voornaamste punten zo onthutsend
verschillend van de mijne, dat ik mijn stuk niet eens over hoef te schrijven; ik moet
alleen maar aan een tweede deel beginnen.
Deze tweede interpretatie betreft de kern van het gedicht: wat maakt de ik in het
donker mee? Antwoord: zijn eigen dood en begrafenis. Die beleeft hij dan in een
droom of een fantasie, of nog altijd een hallucinatie (maar daarvoor is bij deze
verklaring minder reden dan bij de mijne).
1ste strofe: Zonder emoties ligt de ik, ‘doodstil’, in het donker.
2de strofe: Er klinkt geluid van paarden en koetsen. De donkere vormen zijn de
kraaien, het is dus een lijkstoet. De ik zucht, d.w.z. blaast de laatste adem uit.
Het gedraaf en getrappel duurt voort (paarden en wagenen in het meervoud!). Dat
alles speelt zich af op straat, waar de ik roerloos ligt. Waar ligt men tussen dat soort
geluiden, anno 1888, roerloos gestrekt op straat? In de lijkkoets. In den nacht, in den
nacht: de eeuwige nacht van de doodsslaap.
In het begin hoort de ik die ergens in het donker ligt de geluiden die op een
begrafenis wijzen, en ziet de daarbij behorende vormen. Dan geeft hij de geest en
nu blijkt dat het zijn eigen begrafenis is die hij meemaakt. Alleen wanneer hij dichter
bij de ‘donkere vormen’ ligt dan bij de trappelende paarden kan hij vaststellen dat
ze ‘zonder gerucht’ bewegen.
Veel is er tegen deze interpretatie niet in te brengen, dunkt me. De scène doet
denken aan het ‘room for one more’ fragment uit de film Dead of
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Night, of aan het begin van Wilde Aardbeien. En wie het toch nog wat gezocht vindt,
moet het klokkengedicht, pathologie nummer 1, er nog maar eens bijhalen: ‘de
klokken luien, luien mij uit!’
Alleen is het niet helemaal duidelijk hoe deze ervaring mogelijk is, oftewel in wat
voor situatie de ik zich bevindt. Verder wordt de eerste regel onbegrijpelijk, tenminste
als men meent dat met deze verklaring de kous af is. Wij hebben dan twee gedichten
gekregen die daar tegelijk staan, en die met elkaar niets anders gemeen hebben dan
de woorden waaruit zij opgebouwd zijn. (Dat lijkt heel wat, maar het is blijkbaar
niet voldoende). Tenzij wij proberen om de twee interpretaties samen te smelten. Per
slot is regel 1 in de begrafenis-scène niet goed opgenomen, terwijl aan de andere
kant de aanwijzingen in de richting van de tweede, heel zakelijke, verklaring zo
duidelijk zijn, dat wij hem niet meer kwijt raken als wij hem eenmaal gehoord hebben.
Het amalgaam ziet er zo uit:
De ik beleeft een uitzonderlijk moment waarin hij de opheffing van de begrenzingen
van de eigen persoonlijkheid ervaart. Hij ligt in het donker voor zich uit te kijken,
en hoort dan paardegetrappel en geluid van koetsen (of: van een koets?). In de
receptieve toestand waarin hij verkeert, brengt dit geluid een krasse ontpersoonlijking
teweeg. Hij blijft doodstil liggen terwijl de verschijnselen een nieuwe gedaante
krijgen. De bron van de ‘fantasie-waarnemingen’ is dus gegeven: geluiden uit de
werkelijkheid die zich echter van die realiteit losmaken en een eigen rol in de
belevingswereld van de ik gaan spelen. Niet meer één passerende koets bijvoorbeeld
maar een hele stoet dravende paarden voor koetsen: een begrafenis. De ik zucht
alleen maar.
Ongeveer op dat ogenblik verschuift de betekenis van het hele gebeuren voor de
ik. De nu als laatste ademtocht te duiden zucht (de ik ligt daarna roerloos gestrekt,
zonder gerucht), bereidt de zwenking voor die in het woordje ‘waar’ zichtbaar wordt:
het is zijn eigen begrafenis die de ik, roerloos in de lijkkoets gelegen, meemaakt.
Het bijzondere is natuurlijk dat zijn bewustzijn niet uitgeschakeld is, d.w.z. dat hij
dit moment werkelijk beleeft. Dood en niet dood, bewust maar met een bewustzijn
dat niet meer aan het lichaam gebonden is.
Al zijn de feitelijke omstandigheden nu eerder beklemmend dan bevrijdend, de
sensatie van de zelfopheffing, die men nog altijd ‘mystiek’ mag noemen, blijft een
positieve gebeurtenis. Die ambivalentie wordt in de eerste regel uitdrukkelijk
vastgelegd, als iets dat de lezer vóór alles ingeprent moet worden. De aanhef wordt
in deze explicatie waarin twee nogal
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verschillende interpretaties tot een eenheid zijn samengebracht heel wat meer dan
een abstracte levenswijsheid. Dat hadden wij op andere gronden al geconstateerd,
nu blijkt het uit de interpretatie ook voort te vloeien.
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Bij Merlyn IV/5, blz. 391
(Willem Kloos, Verzen, Amsterdam 1894, p. 35-36)
XXXIV
1 Der menschen hoogste smart is wonderbaar.
Zonder gelach,
Zonder geween,
Lig ik gestrekt,
5
Beweegloos gestrekt,
Starend en stom,
In den nacht.
Paarden-getrappel en wagen-gedraaf,
Donkere vormen bewegen zich zacht
10
In den donkeren nacht....
Donkere vormen, zonder gerucht,
En ik zucht....
Paarden-getrappel en wagen-gedraaf,
Paarden en wagenen draven gestaag,
15 Paarden en wagenen draven gestaag met getrappel op straat....
Waar ik roerloos gestrekt lig,
Zonder gerucht,
In den nacht, in den nacht.
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Herman Gorter
Een meisje
Toen de tijden bladstil waren, lang geleên,
is ze geboren, in herfststilte een bloem,
die staat gekleurd in 't vale lichtgeween regenen doen de wolken om haar om.
Ze stond bleeklicht midden in somberheid,
haar lichte oogen, 't blond haar daarom gespreid,
de witte handen, trane' op meen'gen tijd,
een licht arm meisje dat lichthonger lijdt. Breng over haar bloemgloede kleuren, uw
bloedrood, o nieuw getijde dat is nu.

Bij Merlijn IV/5, bladzij 405
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Nog een meisje van Gorter
Enno Endt
Een eenvoudig gedichtje, maar er zijn enkele dingen in aan te wijzen, die niet bij
eerste lezing opvallen en die toch, onbewust bij de lezer werkzaam, zijn waardering
mee bepalen.
Om tot deze factoren in te leiden eerst enkele zonneklaarheden. Er is sprake van
de titelfiguur, een meisje, dat in verhouding tot ‘de tijden’ en wat die meebrengen
aan omstandigheden getekend wordt. Het gedicht staat als het ware gespannen tussen
de beide polen lang geleên in de eerste, en nu in de laatste regel. Tijden,
omstandigheden en meisje worden in de eerste strofe op een beeldspraakniveau getild
(van regel 2b tot en met 4), en deze florale beeldspraak, waarbij het meisje bloem,
en de tijden-lang-geleên herfst worden, vloeit uit naar andere woorden buiten deze
passage; bladstil in regel 1 en getijde (= seizoen) in de laatste regel nemen er aan
deel, terwijl ook bloemgloede in de voorlaatste zich nog aansluit, en, zo men wil,
ook het lichthonger lijden in regel 8, dat immers bij uitstek een eigenschap van
bloemen is. Alleen het animale bloed uit de samenstelling in de laatste regel valt
buiten het vegetatieve.
De formulering die staat gekleurd in de beeldspraakstrofe krijgt zijn parallel Zij
stond bleeklicht in de tweede strofe. In de definitieve versie maakt Gorter die parallel
nog nadrukkelijker: alle boekuitgaven geven als regel 3 die staat bleeklicht.
De tweede strofe geeft voornamelijk de realiteit van de toestand in het verleden
weer. De even aangeduide ogen, haren, handen en tranen, zonder werkwoord of
andere tijdsaanduiding, blijven onder het gezag van de verleden tijd stond. Maar de
tegenwoordige tijd van regel 8, lijdt, doet het meisje zien als een specimen van een
bepaalde categorie meisjes. Het woord doet nog meer: omdat honger, in de
overdachtelijke betekenis van heftig verlangen gewoonlijk niet met lijden, maar met
hebben wordt gecombineerd (nieuwshonger hebben), wordt hier, door het gebruik
van
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lijdt, de figuurlijke honger letterlijker, en daarmee heftiger, voor de lezer ernstiger
te nemen. Tegelijk wordt ook het passieve benadrukt, dat alles wat over het meisje
gezegd wordt eigen is: ze is geboren, ze staat, ze weent, en zelfs wordt dat laatste
niet eens als actie gegeven, er zijn alleen maar tranen.
En nog iets over lijdt: tot aan dit laatste woord lezende, begrijpt men de regel nog
alleen als een samenvattende aanduiding van de titelfiguur, zonder de verwijzing
naar de categorie. En nauwelijks krijgt men de kans deze opvatting te wijzigen: daar
is reeds de derde strofe met de imperatief die verandering eist in de toestand, en de
tegenwoordige tijd van het nieuw getijde. En zo gaat de tegenwoordige tijd van lijdt
ook nog enigszins voor het meisje zelf, niet alleen voor haar soort, zeggen: haar
toestand was en is tot op dit ogenblik zo. Iets wat niet voor de grammaticus geldt,
maar voor de lezer die het meegedeelde à la minute beleeft. De toestand van het
verleden duurt tot op het heden voort. - Ik denk dat dit wel protesten oproept. Ik zie
ook wel duidelijk, dat het hier geen verschuiving van de woordbetekenis betreft,
maar een meewuiven op de wind, of minder fraai maar juister gezegd: een meegezogen
worden door de tocht die door de volgende regels veroorzaakt wordt. Als die twee
regels de verledentijds-situatie hadden gecontinueerd (bijv.: ‘Zo stierf zij eenzaam...’),
dan had ik die leeservaring bij lijdt natuurlijk helemaal niet gehad.
In de twee eerste strofen zijn er dan nog een paar subtiele parallellen aan te wijzen
tussen het overdrachtelijke en het realiteitsniveau. De beeldsprakige bloem staat in
het lichtgeween, een regel verder brengen de wolken regen om haar om. Zowel deze
aanduiding van een liquide materie als het omhullende gebaar komen op het
werkelijkheidsniveau terug in tranen en in daarom gespreid. Maar dan is zowel
materie als gebaar niet meer van buiten af over en om haar komende, het is deel van
haar zelf geworden. Het zijn haar eigen tranen, het is haar eigen haar dat het
omhullend gebaar maakt. En daarmee is dit niet alleen een toevallige, ‘esthetische’
parallel, maar ook een functionele correspondentie: het bewerkt nog eens extra, maar
onopvallend, de passiviteit van het meisje ten opzichte van de omstandigheden, het
willoos overgeleverd, afhankelijk en bepaald zijn. Als men een naam voor haar moest
kiezen, zou Eline, of Mathilde (uit van Deyssels Een liefde), of Eve (uit Couperus'
Noodlot) in aanmerking kunnen komen. En - om even buiten het als leerstellig
gekwalificeerde naturalisme te gaan - het zou ook Doortje, uit Nescio's Dichtertje
kunnen zijn.
Ook in de derde strofe is zij nog steeds ‘object’, voor de omstandigheden,
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maar er is nu impliciet een derde in het spel, die met zijn imperatief een dwingende
wil toont, en die die wil kracht bijzet door middel van zijn alliteraties, assonanties,
zijn slaand zinsritme, zijn uitroep ‘o’ en zijn nadrukkelijke inversie (dat is nu). Het
is de man die van die grote somberheid der tijden heel goed weet, blijkens zijn
voorafgaande beschrijving, maar er green vrede mee kan hebben. Het is de heraut
uit het begin van Mei: daar sprekend van een nieuwe lente, hier een nieuw getijde
aanroepend.
Wat Herman Gorter met dat nieuw getijde dan bedoeld heeft, is zeker
belangwekkend. Maar vooràf kan iedere lezer die het mooi vindt bij zichzelf te rade
gaan welke inhoud hij het vernieuwingsthema van dit gedicht wil geven. Sommigen
zullen er de bekoring in herkennen die het Doornroosje-verhaal voor hen heeft. Zo
spreekt Mevrouw Langeveld-Bakker in haar dissertatie van een sprookjessfeer in het
gedicht. Ik moet toegeven, dat de vertellende eerste regel met zijn lang geleên aan
een sprookje kan doen denken. Het vers staat inderdaad ook nog dicht bij Mei, hoewel
het door zijn wijze van spreken, zo vrij van de vijfvoetige jambemaat, ook al een
duidelijke eigenheid heeft. Natuurlijk, Gorter had de neiging om een mythologische
vorm te geven aan wat hij van het leven ervoer. Maar toch lees ik zijn gedichten
eigenlijk nooit als sprookjes, zijn lyriek niet, en de sensitieve verzen wel het
allerminst. Dit ìs niet het navertellen van een oud verhaal, maar een met tederheid
beschreven realiteit. Vooral bij de imperatief in de slotregels blijkt de eigen
betrokkenheid en deelname toch sterk. Het vernieuwingsthema heeft het vers gemeen
met bijvoorbeeld Perks Sanctissima virgo, een gedicht dat Gorter goed kende en
bewonderde, dat met zijn inzet:
't Was bladstil, en een lauwe loomheid lag
En woog op beemd en dorre wei, die dorstten

Gorters eerste regel mee bepaald zal hebben. En Perk beschreef wat voor hem
werkelijkheid was. Gorter zelf schrijft jaren later het gedicht O te leven in deze
schoonste tijd, dat eindigt met eenzelfde formulering als het onze:
Het socialisme groeit. Breed wordt zijn rots!
O zoetste tijden die veranderen!
O zoete tijden die zijn nu.

Daar gaat het dus om een zeer reële, en niet tot het privé-leven beperkte verandering.
Maar ook in de individualistische periode van zijn sensitieve verzen was Gorters
geluksdrang nooit op eigen heil alléén gericht. Van zijn eerste bewustwording af
wist hij reeds vaag, dat zijn persoonlijk geluk tegelijk de geluksstaat van àlle mensen
zou moeten betekenen. Zijn
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wereld van 1889 gaf hem echter nog weinig gelegenheid, zich dat beter bewust te
worden. Maar onder het vaandel van het individualisme maakt hij niettemin een
opleving mee, een nieuwe vaart die zijn tijd en zijn generatie beleeft, en die zich op
uitzonderlijke wijze manifesteert op het gebied waar hij bij betrokken is, de literatuur.
Het zijn voor Gorter zelf en voor de Tachtigerbeweging de glorieuze jaren van
‘rumoer van triomfeerend werk. De vervulling van heel groote dingen scheen nabij’,
zoals in 1898 Bijvanck in De Gids schrijft. Iets van het élan en het geluk dat velen
in de voorhoede toen bezielde, kan men navoelen, als men in onze dagen de nieuwe
politieke bewustwording in het milieu van de provo's van enigszins nabij meebeleeft.
Waren ‘de tijden’ voor wie nog hoop wilden koesteren tevoren niet ‘bladstil’, en
somber genoeg?
Gorter heeft in elk geval aan een wijdere, ruimere vernieuwing dan alleen een
incidentele, particuliere gedacht. Het voert te ver, hier voorbeelden te geven van zijn
levenslange occupatie met cultuurhistorie en zijn zoeken daarin naar de grote
bloeiperioden, naar zijn occupatie ook met eigen ontwikkelingsgang. Ik wil slechts
even wijzen op de steun die zijn heilsbegeerte zocht bij de klassieken, en hun
opvattingen omtrent een ‘Gouden Eeuw’. Naast de bekende passage in Ovidius en
Vergilius' vierde ecloga wordt tot de geschriften met deze topos ook het rijkelijk
duistere laatlatijnse Pervigilium Veneris gerekend. En de inzet van de tweede regel
daarvan luidt (na de eerste, die een refreinfunctie heeft): ver novum, ver iam canorum.
Dat is toch niet anders dan: een nieuwe lente en een nieuw geluid (al is de letterlijke
vertaling van de tweede helft natuurlijk: een lent van vaerzen, - ook Couperus had
wat Latijn geleerd).
Zoals met deze regel de Mei geopend werd, zo opent dit vers met zijn aanroep van
een nieuw getijde Gorters bundel Verzen (1890). Dit vers. En niet het andere gedicht
Een meisje, waarmee het in de Nieuwe Gids van augustus 1889 werd gepubliceerd.
Dat komt in deze bundel zelfs helemaal niet voor. De reden daarvan valt alleen te
vermoeden, en ligt in elk geval geheel op het biografische vlak. Ook zonder die reden
is het echter begrijpelijk dat dit vers voorop moest staan. Zo is ook de rangschikking
van de laatste drie verzen van de bundel kennelijk opzet: de volgorde 1, 2, 3 van de
Nieuwe Gids augustus 1890 wordt in de bundel 2-3-1, omdat 1 een algemene
beschouwing over het leven geeft (Leven, zoele omsomberde...) en zo een slotakkoord
kan zijn. Aan een bespreking van dít vers, dat heel wat duisterder dan het
openingsgedicht is, waag ik me nu niet. Curieus is het, dat in de zomer van 1890
reeds interpretaties zijn beproefd door allerlei close-reading
ingezonden-stukkenschrijvers in
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het Handelsblad. Voor wie Gorter echter opnieuw te sprookjesachtig of te hemels
was in het hier behandelde gedichtje wil ik alleen zeggen, dat het slotakkoord van
een bundel, die zo hoopvol begon, bepaald in mineur klinkt. Het waarom vertellen
op hun wijze de literatuurhistorici, de tussenliggende 84 verzen vertellen het voorlopig
nog het best.
Daarmee zijn we ver van Toen de tijden verwijderd geraakt. Voor hen die in de
wording van het gedicht geïnteresseerd zijn, wil ik de latere varianten op de hier
geboden eerste (N.G.-)publikatie nog laten zien. Wij zagen reeds, dat het vervangen
van gekleurd in regel 3 door bleeklicht de formuleringen van regel 3 en regel 5 nog
duidelijker parallel maakt. Van kleur mocht in dit stadium ook eigenlijk geen sprake
zijn: die moest voor het nieuw getijde van de slotregels bewaard worden. Ook de
andere wijziging, de lichte oogen in plaats van haar lichte oogen, is als een verbetering
te begrijpen. Haar was al niet fraai bij het andere soort haar in dezelfde regel, maar
bovendien wordt nu de formulering gelijk aan die van de parallelle noties, 't blond
haar, de witte handen, die ook niet het intiem persoonlijke bezittelijke voornaamwoord
hebben, maar het vreemdmakende, àfzonderende bepaalde lidwoord.
Tenslotte nog iets over de ‘beweging’ in het vers, waarmee ik bedoel het ritme in
de mededelingen, dat ik ook vond in het andere meisjesgedicht, besproken in Merlijn
II, 6. In dat gedicht werd die beweging onder andere aangegeven door de
gedachtenstrepen, die per strofe steeds verder naar het einde opschoven. Ook in dit
gedicht staan gedachtenstrepen (in Verzen 1890 wordt de tweede weggelaten), beide
malen gevolgd door een verzwaarde inzet. Het is of het rustig vertelde dat uitliep in
een stilte opeens voltooid wordt door een geëmotioneerder uiting, een meer
persoonlijke deelname. Alsof er zich een behoefte laat gelden aan een afsluiting op
wat stelliger toon. En na de nog weinige woorden van de eerste drie regels kan die
afsluiting korter zijn dan later, als er inmiddels vele woorden gevallen zijn; dan zijn
er twee regels nodig.
Het concluderende karakter dat ik in dit herhaalde gebaar vond, noemde ik een
behoefte. Die is, zo men wil, ook te vermoeden, maar dan zonder het emotionele
element, in de bijstellingen die een soort samenvatting geven. Ik bedoel na de eerste
vertellende zin het korte in herfststilte een bloem, en het langere een licht arm meisje
dat lichthonger lijdt, weer ‘noodzakelijk’ langer, nu er zoveel meer aan vooraf is
gegaan. Het stellige, stellende karakter, Gorter eigen, ook in dat is nu.
Dit ritme in het meegedeelde draagt in hoge mate bij tot de ervaring van het gedicht
als een gesloten eenheid. Het is, behalve deze bewegingen in
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het geformuleerde, ook de verwevenheid van beeldspraak- en werkelijkheidelementen,
die de lezer onbewust registreert, maar die hem doet herlezen, en hem zeggen doet:
poëzie.
Handschrift: Kon. Bibliotheek, 's-Gravenhage. Gereproduceerd in G. Stuiveling,
Twintig gedichten in handschrift (1964) en in de Herman Gorter Documentatie
(1964), waar onder de signatuur 1889/31 ook de omringende tekst is te vinden. Een
qua interpunctie gebrekkig afschrift door Gorters vrouw is te vinden midden in het
handschrift van het lange gedicht Een dag in 't jaar, dat zich in het Diepenbrockarchief
bevindt.
Publikaties: Nieuwe Gids IV (1889), 6 (augustusaflevering): de hier gebruikte
versie.
Verzen (1890), zonder de titel en met twee woord-, en enkele interpunctievarianten.
De school der Poëzie (1897).
De school der Poëzie I (1905).
Verzen I (1916).
De school der Poëzie I (1925).
Verzameld Werk II (ed. Stuiveling, 1948).
Verzamelde Lyriek I (ed. Stuiveling-Endt, 1966): hierin volledige opgave van
varianten en hs en drukken.
Besproken in: T.J. Langeveld-Bakker, Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei,
Verzen en eerste sonnetten (1934).
De verwijzing naar het Pervigilium Veneris dank ik - als ik mij goed herinner aan Dr. J.D. Meerwaldt.
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Het woord van de dichter
B.M. Salman
Het blijft een twistpunt, of de dichter iets redelijkers over zijn werk weet te zeggen
dan een ander. Men kan zelfs volhouden dat het omgekeerde het geval is. Voor het
oordeel is dat gemakkelijker te bewijzen dan voor de interpretatie. En voor de
‘biografie’, de ontstaansgeschiedenis van het gedicht, zal zelfs de meest verwoede
‘ergo-centricus’ toch wel in de eerste plaats de dichter zelf aan de tand voelen. Ten
onrechte, soms.
In zijn boekje Jan Engelman (serie Ontmoetingen, Brugge 1960, p. 19) schrijft
J.H. Cartens dat Engelman de befaamde cantilene Vera Janacopoulos in vijf minuten
geschreven heeft. Dit heeft de auteur hem zelf meegedeeld, in een brief van 7 februari
1956. En blijkbaar verkeerde de dichter in de mening dat aan dat scheppingsmoment
niets vooraf is gegaan. Hij vergiste zich. De veelgelezen cantilene (door Van Dale,
achtste druk, overigens genoemd als voorbeeld van een vocalise) is minder uit de
lucht komen vallen dan de dichter zich meende te herinneren. Want al in 1928
verscheen in De Gemeenschap een ‘recitatief van Engelman (p. 65) dat zoveel trekken
met de Ambrosia-cantilene (of vocalise, wat zou het nu zijn?) gemeen heeft dat men
het veilig een aanloop ertoe kan noemen. Bij de samenstelling van Sine Nomine
(1930) heeft de dichter die eerste poging laten vallen, blijkbaar. De conclusie voor
ons mag wel zijn: aan die vijf minuten Ambrosia is het een en ander voorafgegaan
dat de dichter vergeten moet zijn. Met het ondervragen van dichters zelfs op dit punt
van de ontstaansgeschiedenis moet blijkbaar óók al voorzichtig omgegaan worden...
En met het oordeel, in dit geval, juist weer niet. Want niemand zal het vroegere
gedicht missen of het latere willen missen.
Vera Janacopoulos is te bekend om citeren nodig te maken. Het andere gedicht
drukken wij hieronder af.
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J. Engelman De Gemeenschap, 1928, 65
Kanaän
Recitatief
zevenduizend zotte kelen
obligaat trompetten spelen Vera Vera zie de velen
op dit onverdeelde kweelen
zingend breken, zingend heelen
Aria
= 777)
matgeklonken
zatgedronken
staken goden hun gekeuvel
braken zoden van den Heuvel trilde lang haar
wilde zangsnaar
zonder hoede
onder woede
stierf de muze met een blos
op het elyseesche mos
aëra aëra Vera Vera
helder galmgat wuivend palmblad
oekeloeloe zoete zoeloe
Meereswelle klankgazelle
razend draaft het koene ros
Vera in mijn keel - doe los!
Vera Vera
o o Vera
Vera Janacopoulos
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Een Apothekerspraatje
Kees Fens
De afdeling ‘...Om te getuigen van mijn bewondering’, ‘Documenten over de
waardering van Achterbergs werk’ in het aan Gerrit Achterberg gewijde
dubbel-nummer van ‘Maatstaf’ (11e jaargang, nummer 10/11) opent met een brief
van A. Roland Holst aan Achterberg, gedateerd: Bergen N.-H., 20 oktober 1927.
De brief luidt als volgt:
Geachte Heer,
De heer Nijhoff (mijn mederedacteur voor poëzie) en ik zijn getroffen door enkele
kwaliteiten in de verzen, die gij bij ‘De Gids’ inzond, kwaliteiten, die echter nog al
te zeer slechts mogelijkheden bleven. Op voorstel van den heer N. kom ik u verzoeken
in het laatste gedichtje (‘Wat is dit een zoete verbintenis’) regels 3 en 4 te wijzigen;
hij raadt aan:
‘dat liefde er niets bij heeft ingeboet,
te geraken tot deze rust’.

Het gedicht zou zeer zeker véél hierdoor winnen, en het blijft tòch geheel in uw toon.
Na een wijziging in dezen zin zouden wij 't gaarne plaaten. Ook zoudt gij goed doen
in de laatste regel ‘hier’ te schrappen. Ik hoop hierop antwoord van u te mogen
ontvangen.
Hoogachtend,
A. Roland Holst
Roland Holst schreef deze brief in zijn kwaliteit van redacteur van ‘De Gids’. Naar
Gerrit Borgers, de tekstverzorger van de documentatie, in zijn commentaar meedeelt,
verscheen het gedicht, waarvoor Roland Holst en Nijhoff correcties voorstelden, in
de gecorrigeerde vorm in ‘De Gids’ van april 1928. Het gedicht heeft daar de titel
‘Vers’. In Nijhoffs versie verscheen het vers drie jaar later in Achterbergs eerste
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officiële bundel Afvaart. De titel werd gewijzigd in ‘Drievoudig verbond’. Borgers
deelt nog mee, dat de oorspronkelijke versie niet bewaard is gebleven.
De bundel Afvaart werd door Nijhoff besproken in ‘De Gids’ van november 1931.
De vrij korte recensie is te vinden in het tweede deel van Nijhoffs Verzameld Werk,
pagina 695-697. Na een veertien regels tellende inleiding met een beknopte
karakteristiek, citeert Nijhoff wat abrupt het gedichtje ‘Drievoudig verbond’. Ik citeer
het hier ook maar even:
Wat is dit een zoete verbintenis
u en de dood en ik.
Dat liefde er niets bij heeft ingeboet,
te geraken tot deze rust.
Nu al de vuren zijn gebluscht,
gaan we over de zachte asch
en denken wat geleden moest,
voor ieder tevreden was.

In de tweede en grootste alinea gaat Nijhoff op dit gedicht in. Over de andere verzen
geen woord. In de derde en laatste alinea moet Roel Houwink het voor zijn inleiding
ontgelden. De eerste helft van de tweede alinea citeer ik hier:
‘Als de vorm van dit gedichtje opmerkelijk is, dan is het door het rijm-raffinement.
“Ingeboet” van regel 3 rijmt niet op “verbintenis” van regel 1, maar op het “zoet”
der verbintenis waarop het een nagekomen accent legt. “Verbintenis” zelf, met zijn
dubbele doffe i-klank, vervaagt het rijmloze “ik” van regel 2, dat anders na “u en de
dood” een aanmatigender climax zou worden, en bovendien assoneert het reeds op
“asch” en “was” van de volgende strofe. Ook het rijmwoord “rust” van regel 4 wijst
omlaag naar de volgende strofe, waar het terstond door “gebluscht” wordt opgenomen
en door “moest” met een verfijnde klankherinnering aan “ingeboet” assonerend wordt
voortgezet.’
Hierna gaat Nijhoff in op de slotregels van de tweede strofe, maar dan keert hij
weer terug naar de regels 3 en 4 van de eerste strofe:
‘Ik zou nog langer op de structuur van zulk een versje kunnen voortgaan, er
bijvoorbeeld op wijzend, hoe, door de alliteratie der b's in regel 3 en der r's in regel
4, de rijmloosheid wordt verdoezeld, die daar anders te sterk
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in het oog zou lopen, maar ik vrees dat het u reeds tegenstaat, dit poëtisch
apothekerspraatje.’
Dat A. Roland Holst schrijft, dat de in zijn brief geciteerde gecorrigeerde regels het
gedicht ‘veel’ zouden doen winnen en het vers tòch geheel in de toon van de dichter
Achterberg zouden doen blijven, maakt de veronderstelling niet ongewettigd, dat de
voorgestelde wijzigingen niet onaanzienlijk zijn geweest. De bewondering van Nijhoff
voor dit vers en juist voor de regels 3 en 4 wordt nu enigszins begrijpelijk. De
apotheker van 1931 is de dokter en het recept van 1927 blijkbaar vergeten.
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Eenvouds dubbele bodem
C.W. van de Watering
ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen

In tientallen, zo niet honderden, artikelen en andere beschouwingen over de
experimentele poëzie in het algemeen en over Luceberts poëzie in het bijzonder is
en wordt bovenstaande strofe van Lucebert gebruikt als programma van de nieuwe
poëzie. Nu eens valt daarbij de nadruk op de ruimte van het volledig leven, dan weer
op eenvoud en helderheid, die men zonder blikken of blozen uit de derde regel haalt.
Ik heb daar nooit veel van begrepen. Ten eerste is mijns inziens noch bij Lucebert
noch bij de andere Vijftigers veel te merken van dat tot uitdrukking brengen van
genoemde ruimte, om maar te zwijgen van een veronderstelde helderheid. Vervolgens
bevat het onderhavige gedicht zelf meer dan één passage die moeilijk te rijmen is
met de programma-interpretatie. Het hele gedicht is trouwens zo problematisch,
onhelder en schijnbaar on-af, dat men zich bij de simpele uitleg der
programma-interpretatoren afvraagt of zij ooit wel verder gekeken hebben dan de
eerste strofe. Ten derde - en dat heeft altijd mijn gróótste verbazing gewekt - lezen
de bedoelde interpretatoren blijkbaar met het grootste gemak heen over de derde
regel, die toch zowel los, als in het verband van de strofe op zijn zachtst gezegd
ongewoon is. Sommigen gaan zelfs zover, juist uit die derde regel een essentieel
onderdeel van het program te halen, zonder duidelijk te maken hoe die regel nu
precies gelezen moet worden. Mij was vers 3 ondanks alle gebruikswijzen interpretaties kan men ze moeilijk noemen - door de jaren heen een onoverkomelijke
hindernis gebleven.
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Fens was, althans voor mij, de eerste die een serieuze poging waagde tot een zinvolle
interpretatie. (Voorzover ik weet, heeft hij zelf zijn opvatting niet gepubliceerd. Hij
behandelde het gedicht fragmentarisch in een lezing voor de Oudervereniging van
een Haarlemse middelbare school, van welke lezing een verslag is afgedrukt in het
boekje Kan mijn dochter dit boek lezen?, Lannoo, Tielt/Den Haag 1964. Dat verslag
is mijn bron).
Ter inleiding van een aantal andere verhelderende opmerkingen over het
gedicht-als-geheel kwam hij met betrekking tot de eerste strofe met de vondst, het
woord zeggen in vers 2 dubbel te lezen: dat wil zeggen, zeggen eenvouds verlichte
waters.
De consequentie van deze lezing zal duidelijk zijn: de strekking wordt precies het
tegendeel van de geldende interpretatie. De verzen 3 en 4 bevatten niet Luceberts
Credo, maar een - ironiserende - weergave van de opvatting van ‘anderen’. Met de
(navertelde) woorden van Fens: ‘de simpele geesten, de verlichte geesten van de
eenvoud’.
Ik wil deze opvatting graag steunen en aanvullen met een gegeven dat - zij het
verhuld - in het gedicht aanwezig is. Ik stel voor, in verlichte waters een woordspeling
te zien met de naam Donkersloot. Het eerste deel van die naam, donker-, is vervangen
door een woord van tegengestelde betekenis, verlichte. Dat zo'n woord van
tegengestelde betekenis een antoniem heet, terwijl Donkersloots pseudo-voornaam
Antonie luidt, is niet mijn schuld. Het verband tussen -sloot en waters is duidelijk.
Het gebruik van de meervoudsvorm is mogelijk, omdat wat eigenlijk een historische
eigennaam is, hier gebruikt wordt als soortnaam en om een bepaalde eigenschap aan
te duiden. (Overigens heet dat verschijnsel in de stijlleer antonomasia). Er staat dan:
‘ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, zeggen Donkersloten van eenvoud, de
ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen’.
Voor het geval het voorstel zelf en de toelichting hiervóór niet voldoende
overtuigen, volgen nog enkele argumenten.
1. Luceberts mededeling klopt beter, eenvoudig omdat ‘de ruimte van het volledig
leven tot uitdrukking brengen’ niet alleen geen kenmerk is van de experimentele
poëzie, maar zelfs een uitgesproken traditionele omschrijving van ‘het poëtische’ of
de poëtische verbeelding. In de esthetica van de 19de, begin 20ste eeuw zal men niet
lang hoeven te zoeken om deze of een omschrijving van gelijke strekking te vinden.
2. Donkersloot was een typische vertegenwoordiger van die traditionele esthetiek.
Natuurlijk had ik er het hele kritische oeuvre van Donkersloot op na moeten lezen
om een plaats te vinden vaar híj déze, de gewraakte,
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woorden gebruikt. Maar na lezing van zijn boekje Wij noemen het literatuur (J.M.
Meulenhoff, Amsterdam) leek me dat overbodig, ook al dateert dat boekje uit 1965
en Luceberts gedicht op zijn laatst uit 1952. Donkersloot stelt in 1965 de volgende
definitie centraal:
‘...het algemene kenmerk van kunst is een zingeving van levenservaring op de
wijze der verbeelding. D i t laatste w i l dan weer z e g g e n : in de spelvorm van
rhythme en beeld’. (o.c. pag. 27. De cursivering is van Donkersloot, de spatiëring
van mij).
Als hij op alle belangrijke momenten in zijn beschouwing teruggrijpt op deze
omschrijving, zodat het hele boekje wemelt van variaties op dit thema, waarbij ook
de ruimte en het volledig leven herhaaldelijk (en duidelijker dan in het hier gegeven
citaat) meeklinken, dan zal hij soortgelijke formuleringen ongetwijfeld ook vroeger
wel gebruikt hebben. De overeenstemming tussen het geciteerde en de passage bij
Lucebert (inhoudelijk natuurlijk; helemaal letterlijk zou al te gek geweest zijn) lijkt
me in ieder geval groot genoeg om een verband tussen beide niet uit te sluiten. (En
was ‘dat wil zeggen’ misschien een stereotiepe wending van Donkersloot?)
3. In de jaren vijftig was Donkersloot zozeer en zo publiekelijk het orakel van de
oude generatie, dat juist hij herhaaldelijk schietschijf was voor de jongeren. Afgeven
op Donkersloot was mode in die dagen. W.F. Hermans - om maar één voorbeeld te
noemen - haalt zelfs bijna dezelfde grap uit in Een landingspoging op Newfoundland,
waar Donkersloot figureert als Lichtevaart. Ook in De god Denkbaar Denkbaar de
god komt de naam Donkersloot enkele malen voor; daar niet verdonkeremaand, wel
telkens in de negatieve functie die nu door mij ook bij Lucebert wordt aangenomen.
4. Een detail: de op zich ongewone meervoudsvorm waters is door het verband
met sloten niet ongewoon meer. Winst voor het gedicht: sloten van eenvoud is zoiets
als zeeën van simpelheid.
Zoekers naar eenvoud, helderheid en de ruimte van het volledig leven zijn bij Lucebert
aan het verkeerde adres. Hetgeen niet bewezen hoefde te worden.
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De valkuil
Voor de in deze rubriek afgedrukte stukken zijn uitsluitend de
ondertekenaars verantwoordelijk.

Finnmarken
In Nooit meer slapen laat Hermans een vrijwel blinde noorse professor optreden, ene
Nummedal, die alles van Finnmarken weet en vooral vindt dat anderen er niet veel
van weten. De hoofdfiguur komt bij hem terecht op aanraden van zijn eigen
leermeester, die natuurlijk blijkt een sta-in-de-weg van Nummedal geweest te zijn.
Zo wordt de jonge promovendus van het begin af tegengewerkt door de man die zijn
kruiwagen had moeten zijn.
Alles bij elkaar een echte Hermansfiguur. Zijn naam alleen al (menig recensent
heeft het opgemerkt, in het voetspoor van de auteur) is hermansiaans: Nummedal,
niemendal. Leuk gevonden, het klinkt nog goed noors ook.
En hoe. In 1936 publiceerde de heer Johs. Bøe samen met A. Nummedal een
standaardwerk, over Finnmarken.
Zodra ik dat ontdekt had, heb ik het boek uit de bibliotheek gehaald:
inside-information over een figuur van Hermans!
Met behulp van een vriend heb ik le Finnmarkien mijn huis binnengesleept (het
heeft de omvang van een meteoriet zoals je ze in Finmarken niet gauw zult vinden),
en ben aan het lezen gegaan. Zonder resultaten, meld ik verdrietig. De heer Nummedal
(net als zijn collega Bøe, maar die interesseert mij niet) is een precies heer, alleen:
hij is geen geoloog maar archeoloog. Zijn boek bestaat voor de helft uit plaatjes van
silexen zonder zichtbare cultuurvariaties. Het werk van een maniak, dat wel, maar
helaas van een maniak op het verkeerde terrein.
J.J.O.

De dood, het doodgaan en de doden
In dit Merlynnummer schrijven de drie redacteuren over zo uiteenlopende poëten
als Vroman, Nijhoff en Kloos. En wat vinden zij bij alle drie als dominant thema?
De dood. De lezer moet toch maar niet te snel concluderen tot een algemene stelling
over de hedendaagse dichtkunst. Het enige dat uit het bovenstaande met zekerheid
valt op te maken, is dat Merlyn op zijn eind loopt.
Aan de andere kant, als ik er nu bij vertel dat ik dit schrijf in een zwarte pyama,
terwijl, net als in het gedicht van Kloos, buiten paardegetrappel klinkt, hoeft niemand
zich daar nodeloos ongerust over te maken. Paardegetrappel wil in Amsterdam
zeggen: politie, en voor dat zwarte pyama is ook nog wel een redelijke verklaring te
vinden.
J.J.O.
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Strikt literair gesproken, en onder ons
De staatsprijs voor literatuur, de P.C. Hooftprijs, wordt voor het jaar 1965 niet
toegekend. De jury van zeven kon de gekwalificeerde meerderheid van vijf stemmen
die voor de
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toekenning vereist is, niet bij elkaar krijgen, en de minister van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk, Mr. M. Vrolijk, heeft het maar zo gelaten. Op zichzelf is dit
voorvalletje al niet van tragi-comedische kantjes ontbloot, maar het wordt ronduit
een nummertje volkstoneel nu de jury de minister met een uitgestreken gezicht heeft
bezworen, dat er heus uitsluitend literaire motieven bij haar beslissing hebben
meegeteld. Wat moet men opmaken uit die mededeling over het strikt-literaire oordeel
dat de jury heeft geveld? Dat er in Nederland geen schrijver is die naar het literaire
oordeel van de jury in aanmerking kon komen voor het hoogste nationale ereschavot:
wij hebben momenteel geen echt goede romancier (de vroegere P.C.
Hooftprijswinnaars niet te na gesproken), of in elk geval geen passabel oeuvre.
Dat was natuurlijk de uitkomst van de botsende literaire oordelen van de individuele
leden van de jury. Er is inmiddels het een en ander uitgelekt uit de raadkamer, met
name, dal bij de beraadslagingen tenmiste drie prozaïsten kandidaat weren: G.K. van
het Reve, H. Mulisch en A. Koolhaas. Zelfs is uitgelekt dat sommigen van dezen
wisten in de running te zijn vóór de opstelling van het eindrapport! Eén van hen moet
een treurige zucht hebben geloosd toen hij moest vernemen, juist op het moment dat
hij stemmen aan het winnen was, dat de verkiezingen waren afgelast. Enfin,
loslippigen vindt men in de beste kringen, maar het bestaan ervan maakt het jureren
natuurlijk niet makkelijker. Het bovengenoemde drietal is gewogen en te licht
bevonden, volgens het literaire oordeel van de jury, en dat komt hen te staan op een
publieke diskwalifikatie.
Men mag wel een prijs voor vasthoudendheid uitreiken aan het jurykollektief,
want de uitkomst van hun wikken en wegen toont aan, dat vrijwel niemand zijn keus
heeft laten varen voor die van een ander jurylid. Ieder is met zijn kandidaat op de
proppen gekomen, en moet daaraan tot het bittere einde hebben vastgehouden. Op
zichzelf pleit dat voor de diepe overtuiging waarmee zij hun literaire oordeel hebben
beleden, maar voor kommissoriaal overleg is zo'n kollektieve stijfhoofdigheid toch
eerder een handicap.
De negatieve uitspraak is grotesk. Er zijn natuurlijk op het ogenblik prozaïsten
die in aanmerking komen voor de P.C. Hooftprijs, zelfs onder de genoemde
kandidaten, maar ook daarbuiten. Het is bekend, dat men sinds jaar en dag W.F.
Hermans niet in aanmerking neemt, omdat hij de prijs toch zou weigeren en dat geeft
maar soesa, en een ander zou het geld zo goed kunnen gebruiken. Men zou dus mogen
verwachten van een jury die voor de afwisseling het strikt literaire oordeel in haar
wapen voert, dat zij met beide handen de gelegenheid zou aangrijpen om W.F.
Hermans te bekronen - Geld spielt jetzt ja keine Rolle! Maar nee, hij is niet eens bij
de kanshebbers, zijn naam is niet gevallen, voorzover tenminste bekend. Nu is een
communis opinio over de superieure kwaliteiten van Hermans' werk, dat bovendien
ook nog vrij overvloedig is, misschien wat veel gevergd, ook van uitsluitend literair
oordelenden, maar een meerderheid van vijf op zeven had men toch wel mogen
verwachten.
Trouwens, ook G.K. van het Reve is een uitstekende kandidaat, en het hele
ministerie Cals had door bekroning op een koopje kunnen goedmaken wat
staatssekretaris Cals indertijd aan hem misdaan heeft. Het heeft niet zo mogen zijn:
de jury heeft een strikt literair vonnis geveld.
Ook kan ik me voorstellen dat de jury Mulisch met het erepapier zou hebben laten
strijken: zijn oeuvre voor zover daar literaire pretentie uit blijkt, lijkt afgesloten en

Merlyn. Jaargang 4

hij wordt in brede lagen der bevolking als een groot schrijver beschouwd. Wat is hij
minder dan Theun de Vries? Maar het heeft niet zo mogen zijn: het strikt literaire
oordeel van de jury was onvermurwbaar.
Zonder in te willen gaan op de individuele merites van de juryleden moet ik toch
vaststellen dat zij en bloc met hun rapport door het behang zijn gegaan. Van tweeën
éen: of wel zij verstaan niet hetzelfde als ik onder een zuiver literair oordeel, of zij
lopen met borden voor de kop: een zevenspan voor een lege gouden koets.
Voor een deel is de uitkomst te wijten aan het ook in deze kommissie doorgevoerde
zuilenstelsel. Alle belangrijke volksdelen waren in de jury vertegenwoordigd, en het
is eigenlijk een wonder, dat eerdere juries niet evenzeer op nul geëindigd zijn.
Verzuiling betekent bij gemeenschappelijk optreden ofwel water in de wijn, ofwel
voet bij stuk houden en muurvast zitten indien een gekwalificeerde meerderheid
vereist is. Voor zijn overtuiging moet men het geld van de potentieel bekroonde over
hebben. Deze situatie lijkt meer te klemmen bij prozaïsten dan bij dichters, omdat
de
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eersten vaker levensbeschouwelijke sentimenten schijnen los te maken dan de laatsten.
Het gevolg is dat men soepel zich verenigt om een middelmatige romancier, ofwel
bikkelhard niet tot voldoende overeenstemming komt. In zoverre is het gelukkig dat
men dit jaar niet is teruggevallen op een onschuldige, voor alle partijen aanvaardbare
tussenfiguur.
Het zou te wensen zijn als de minister uit deze uitkomst de lering trok, dat voor
de benoeming in een jury op het gebied van de kultuur niet primair naar de
zuilmatigheid gekeken moet worden, maar naar de persoonlijke kapaciteiten, en als
juries dat dan ook deden, dan waren we een heel eind verder. Wat er nu is gebeurd
speelt zich meer op het gebied van de rekreatie of van het maatschappelijk werk af,
dan op dat van de kultuur. Niemand maakt mij wijs, dat er geen levensbeschouwlijke
en andere motieven hebben meegespeeld bij de beslissing van de jury; dat zou ook
volstrekt in tegenspraak zijn met literair-kritische uitspraken van enigen onder hen,
waarvan men niet mag aannemen dat ze hun credo's voor deze gelegenheid hebben
laten vallen, terwijl ze met betrekking tot hun aanvankelijke keus zo mooi voet bij
stuk hebben gehouden.
Nu zitten er uiteraard nog meer kanten aan de zaak. Men kan al zien aan de uitgelekt
namen, dat de oudjes zo'n beetje op zijn, en dat men met de bekroning al aan de
middengeneratie van veertig- en vijftigjarigen toe is. Dat zou betekenen, dat de
oeuvre-prijs een steeds kleiner gedeelte van het oeuvre zou gaan beslaan, omdat de
bekroonden nog lustig zouden doorgaan met voortbouwen aan hun werk. Dit houdt
in dat de frequentie van toekenning van de P.C. Hooftprijs te hoog is. Men zou dan
moeten besluiten de prijs b.v. eens per twee jaar toe te kennen, en dus maar éens per
vier of zes jaar een romancier te bekronen. Daar zou wel iets voor te zeggen zijn
omdat anders binnen een decennium de staatsprijs tot een aanmoedigingsprijs voor
debutanten afzakt. Maar een aangezocht jurylid die op dit moment zou willen
spatiëren, zou moeten weigeren zitting te nemen, of althans deze gedachte niet aan
zijn uitspraak ten grondslag mogen leggen, ook al zou zij van enig literair-kritisch
realisme getuigen.
Hoe dit zij, de jury is onmachtig gebleken uit de aanwezige schrijvers van groot
kaliber of hoe men het noemen wil, er éen voor bekroning voor te dragen. Ik stel
voor hen de poedelprijs 1966 te verlenen en breng daartoe mijn stem van harte uit
op Hella S. Haasse, Th. Govaart, H. Heeresma, R. Nieuwenhuys, C. Ouboter, A. van
der Veen en Theun de Vries.
d'O.
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[Nummer 6]
Van miniatuur tot kleinbeeld
over Kockyn, een kermiskroniek van H.C. ten Berge
H.U. Jessurun d'Oliveira
Kockyn, een kermiskroniek van H.C. ten Berge werd aanvankelijk gepubliceerd in
Merlyn III (mei 1965, p. 225-236) en later, met ondergeschikte wijzigingen,
opgenomen in de bundel Swartkrans (1966). Naar aanleiding van de
tijdschriftpublikatie heeft Rein Bloem1 gewezen op de middeleeuwse motieven of
thema's in de kroniek, waaraan hij illustreerde hoe in poëzie verschillende themata
laagsgewijs over elkaar heen kunnen schuiven, waarvoor hij de term ‘dakpanpoëzie’
verzon.
In net midden latend of er niet nog meer zijn, wijst hij een viertal lagen aan:
middeleeuwse elementen, een twintigste eeuwse kermis, een in de werkelijkheid
onmogelijke liefde, en een Pygmalionmotief. Hij verwijst, om de aanwezigheid van
middeleeuwse gegevens aan te tonen, naar de opstellen over ‘middeleeuwse groepen
van onmaatschappelijken in de Nederlanden’ van de mediëvist D. Th. Enklaar die
onder de titel Varende Luyden in 1937 gebundeld werden2 (waaruit hij bovendien
een afbeelding overnam), en naar Veelderhande geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen
ende Refereijnen, de in 1600 bij Jan van Ghelen te Antwerpen gedrukte verzameling
vagantenpoëzie in de volkstaal.
Van deze vingerwijzingen heb ik een dankbaar gebruik gemaakt; met de konklusies
waartoe Bloem in zijn aanloop tot interpretatie gekomen is, kan ik het niet overal
eens zijn. Wel kan ik hem volgen in zijn oordeel dat de kroniek ‘buitengewoon
interessant’ is; bovendien vind ik het een aantrekkelijk stuk werk waarvan de formele
en inhoudelijke kanten allerlei boeiende problemen opleveren en waarvan de
eigensoortigheid niet eenvoudig te bepalen valt. In het volgende stel ik me voor een
aantal aspekten

1
2

Vrij Nederland, 29 mei 1965
De herdruk van dit uitverkochte boek waar Bloem om vroeg was inmiddels al verschenen
(1956).
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van de cyclus die mijn aandacht getrokken hebben te belichten; zonder de pretentie
overigens daarmee tot een sluitende en volledige interpretatie te komen.
1. In welke ruimte speelt de kroniek zich af? Men is niet verbaasd, geven de ondertitel,
in en om een aantal kermisattrakties terecht te komen. Het eerste gedicht en het
voorlaatste zijn getiteld Stelle wand 1 en 2, in het tweede gedicht ziet men de
(draai)molen en een (circus-)tent, het derde gedicht speelt zich af in het glazen
labyrint, het vierde heeft een bezoek aan de waarzegster in haar Tempel der waarheid
tot onderwerp, in het vijfde, titelloze, gedicht komen de steile wand en de nogatent,
de rupsbaan, de raket ter sprake, in het zevende gedicht komt de schiettent uitvoerig
in het beeld, terwijl het negende, eveneens titelloze, gedicht weer refereert aan het
circustheater. Door dit alles heen wordt nu en dan een blik geworpen op de stad die
vrijwel schuilgaat achter de kermis: de pleinen, de nauwe straten, de kerken.
Er is één gedicht dat in de opsomming niet aan bod gekomen is, en dat ook een totaal
andere entourage biedt, ja zelfs vrijwel helemaal uit omgeving bestaat: Ochtend/het
gebeuren, het zesde gedicht. Hier bevinden we ons buiten de stad, in een lichte
vriesochtend. Er is uitzicht op een berijpte tuin vanuit een houten onderkomen, een
lover's nest om te vernikkelen. Buiten staat de motorfiets van de steile wand af te
koelen en wit te worden.
Het lijkt mij mogelijk om de steek waarin de kermis gehouden wordt nader te
identificeren. In het zevende gedicht, Lange loys en mooie ydovye vindt men daartoe
vrij duidelijke aanwijzingen. De steilewandrijdster toont daar ‘prenten van rouaan
hesdin/Valenciennes’. Dit zijn de steden waar de kermisklanten hun tenten moeten
hebben opgeslagen.
Eerst Rouaan, de havenstad aan de Seine 125 km ten noordoosten van Parijs,
vervolgens, 100 km noordelijker het stadje Hesdin in Artois, vaderstad van de abbé
Prevost, en tenslotte, weer 100 km landinwaarts Valenciennes, dichtbij de belgische
grens. Maar de kermis is alweer verder. In hetzelfde gedicht wordt immers van de
baas van de schiettent gezegd dat hij ‘op de windbuks wavers meester’ is. Het stadje
Waver ligt weer 100 km ten noordoosten van Valenciennes in België, even ten
zuidoosten van Brussel. Op grond van de regelmatige afstanden tussen de genoemde
steden, de beperktheid van de streek die de steden omvat, en de mogelijkheid om de
noordoostelijke lijn die de plaatsen in de door het gedicht gegeven
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volgorde verbindt als reisroute te beschouwen, neem ik aan dat de kermis van het
gedicht in Waver is neergestreken, of in elk geval ook in Waver geweest is, maar
misschien alweer een of meer etappes verder. Het is ook niet uitgesloten dat de
schiettent uit Waver afkomstig is, en de kermissen in de streek afreist. Ten overvloede
kan nog een argument ontleend worden aan het karakter van de opsomming waarvan
men, gegeven het feit dat men met een ‘kroniek’ van doen heeft, mag aannemen dat
deze een chronologische volgorde aangeeft.
2 Wie is Kockyn die zijn naam aan de kroniek geeft, en die blijkens de overheersende
ik-stijl ook als boekstaver optreedt? De over de hele cyclus verspreide stukjes
zelfbeschrijving leveren het volgende op. Hij heeft een ‘grauw gezicht’ (Steile wand,
r. 13), later nog eens ‘marmersmoel’ genoemd (Steile wand 2, r. 5), heeft een
‘ongeringde hand’ (Tempel der waarheid, r. 2), is dus ongetrouwd, draagt ‘de muts
met de bellen’ (Tempel der waarheid, r. 3), noemt zich ‘lange loys’ (Lange loys en
mooie ydovye), die door de knieën zakt om op de hoogte van de roos van de
schietschijf te komen, en die door omstanders ‘jezus’ genoemd wordt, wat o.m. wel
zal betekenen dat hij een baard draagt. Zijn motoriek tekent hem als een soort
slungelige stoethaspel: hij ‘scharrelt’ en ‘sluipt’ (vijfde gedicht, r. 19 en 22), en
‘schuttert met de buks’ (Lange loys, r. 24), maar voor een deel is dit alles schijn. Hij
treedt immers in het cirkus op als akrobatische clown (‘ik tuimel op de planken/Een
ratelend rad met kleppers en bellen’, laatste gedicht, r. 5/6) en is wel degelijk een
crack op de windbuks (‘nochtans ben ik bedreven in dit spel’, Lange loys, r. 26). Er
is dus een duidelijke tegenstelling tussen zijn professionele vaardigheden en zijn
privé-gedrag. Of moet men zeggen dat de rol van lachwekkende en armzalige clown
die bij de gratie van een grote lichaamsbeheersing halsbrekende toeren kan verrichten
hem aan het lijf gebakken is? Dat hij er niet meer van los kan komen zich lulliger
voor te doen dan hij in werkelijkheid is? Dat hij er behoefte aan heeft zijn
vaardigheden reliëf te geven door ze te verpakken in gestuntel?
De naam Kockyn is een verdietsing van het franse ‘coquin’, schelm, schurk. Meer
speciaal vormden de kockynen een subgroep van de Aernoutsbroeders,
rondzwervende, aan lager wal geraakte geletterden. Hun naam gaat waarschijnlijk
terug op Arnold van Brescia die in 1155 als ketter werd verbrand. Onder de
Aernoutsbroeders zijn de Kockynen de minst beschaafde tak; het zijn landlopers en
bedelaars, kermisklanten en valsspelers. In de dialoog ‘van den ouden/ende langhen
Aernout/ende is
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een Twee-spraecke die genoechlijck is om te lesen’1 zegt de laatste met duidelijke
minachting over de schooiers die zich niet eens het air kunnen geven van goede
manieren:
Maer die daer loopen als een Kockyn/
Die soudemen voor die honden jaghen
Want t'is iammer dat zij t'nette dragen.

In een ander ‘geneuchlijck dicht’, waarin de levensgeschiedenis wordt verhaald van
een Aernoutsbroeder, staat dat hij goed leert ‘schieten na der voghel kant’ en daarvan
zelfs een brevet krijgt. Als hij na zijn twaalfde jaar in zijn onderhoud voorziet door
het rondleiden van een blindeman langs de kroegen heet het:
Maer synen meester geeft hy dan
Het bier/en drincket selfs den Wijn/
Aldus blijft Aernout een recht Kockyn/
In al sijn doen ende maniere2

Op zijn zestiende wordt hij pooier:
Hy gaet daer ooc alomme nae siene
Waer dat hy mach krijgen een Mosse/
Die hem wel te bedde sal diene/
Ende die hem vanden Kaesjagher verlosse/
Heeft sy wat geldt dat sy hem dosse
Oft brenget daer hyt verdroncken heeft
Want sy winnet lichtelijck met Rosse3

In de kroniek is Kockyn een eigennaam geworden. Dit blijkt uit het ontbreken van
het lidwoord in de titel van de cyclus en van het tweede gedicht ervan, en ook uit het
feit dat hij met Kockyn wordt toegesproken:
Zie ik je nog?
Kockyn? wij zien elkaar?

De bundel Veelderhande geneuchlijcke dichten is niet alleen algemeen oriënterend
achtergrondmateriaal, men kan in de kroniek rechtstreekse ontleningen eruit
aanwijzen. Zo staat in het slotgedicht:
(...Kockyn? die
Zou men voor de honden jagen)

1
2
3

Veelderhande geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Referijnen, uitgave Leiden 1999, p.
81
o.c. p. 107
o.c. p. 108. ‘Kaesjagher’ is wat we nu een smeris noemen, cf. commissaris Kaasjager, die
prompt nadat ik dit neerschreef overleed.
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wat letterlijk overeenstemt met het hierboven weergegeven eerste citaat. Minder
konkludent, maar m.i. nog wel overtuigend is de overeenkomst tussen
als klerk
Heb ik staan azen op baaien ballonnen

en:
Te Tricht al op de Mase
Daer worden ick Klerck van deux ase.1

Voor de konstatering dat de auteur opzettelijk gestreefd heeft naar de vermenging
van een hedendaagse kermis met op z'n minst laatmiddeleeuwse gegevens zijn er
indikaties te over. Enerzijds lezen we van Kockyn, de ‘ezelpaus’ en ‘koningszot’
met zijn ‘mos’, anderzijds figureren in het werk de ‘norton’ en de ‘buick’, het glazen
‘labyrint’, ‘stress’, ‘paparazzi’. Oftewel:
psalmgezang
wordt polyfoon gestoord door vibraharpen.

3. Kockyn heeft een verhouding met de steilewandrijdster, en deze verhouding, die
niet vrij van komplikaties is, vormt het hoofdthema van de gedichtenreeks waarmee
vrijwel al wat er gebeurt en geobserveerd wordt in betrekking staat. Alles wat de
lezer over haar te weten komt, verneemt hij van Kockyn; hij is ons oog, en we moeten
het doen met zijn waarnemingsveld. De keus van dit perspektief heeft tot gevolg dat
we niet alleen geen steunpunten tot aanvulling van dit subjektieve beeld aantreffen,
maar ook dat het de raadselachtigheid van het meisje vergroot nu wij over haar
innerlijk niets vernemen dan wat via de zeef van Kockyn tot ons komt. Ook voor de
waarnemende ik-figuur vormt zij een niet volledig te peilen mysterieus wezen, en
het is de vorm die dit aspekt van hun relatie blootgeeft zonder dat dit nu met zoveel
woorden gezegd wordt.
Kockyn heeft nauwelijks een goed woord over voor zijn gemotoriseerd liefje. Binnen
het bestek van het eerste gedicht alleen al noemt hij haar in een waterval van halve
invektieven:
Mijn kerosinewonder, niet te stuiten treurspel
Van bedrog, dagdievegge
Duivelin naar wie de kerels fluiten, zwarte
Ster (...)

1

o.c. p. 82. In Maastricht heeft de Aernoutsbroeder dobbelen geleerd.
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In het volgende gedicht, Kockyn, noemt hij haar ‘het bleek in leer gevatte dier’, en,
nog eens, ‘het vurig zadeldier’. In Labyrint zegt hij van haar dat zij ‘beleed een/hel
van spiegels/en glazuur’; in het vijfde gedicht beschrijft hij hoe zij hem behandelt:
geen meid geen mos die mij bedilt
Als jij. je rijdt met koude wildheid
Langs de wanden scheidt 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

Zijn gevoelens zijn klaarblijkelijk gemengd. Hij heeft een zekere bewondering voor
haar, maar het is niet eens zeker of hij haar wel bemint. Zij schijnt hem een heilige
vrees in te boezemen, die zich uit in de ongunstige, agressieve termen waarmee hij
over haar spreekt, en die allerminst bedoeld zijn als binnenstebuiten gekeerde
komplimenten. Veeleer vormen zij het verweer tegen wat hij als een overmacht
ervaart. Zij is onafhankelijk, ongrijpbaar en overheersend, hij is de passieve en
afhankelijke van het paar. Zij oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht op
hem uit waaraan hij zich onder verbaal protest overgeeft, en die protesten schijnen
haar niet eens te bereiken. Met het koude vuur dat zij uitstraalt behoort zij tot de
wereld van de duisterlingen; zij ‘bedilt’ Kockyn naar goeddunken. Dat ‘bedillen’
overigens is een dubbelzinnige term: op het spoor gebracht door het onmiddellijk
voorafgaan van de middeleeuwse ‘mos’, herkent men er het woord ‘dille’ in, dat in
het bargoens ‘meisje’ betekent, en dat in onze dagen in malam partem als ‘del’
voortleeft. Door haar vrouwzijn weet zij hem naar haar hand te zetten. Hoe ongunstig
hij over haar denkt blijkt tot in de samenhang van de similia waarmee hij haar
aanduidt. Kockyn warmt zich bij het vuur
als de hete giftong langs je lippen
Lekt en je het groene pak afpelt op het tapijt

Het groene pak is het leren rijkostuum; hij ziet haar dus als een slang die haar huid
afstroopt, een trawante van de duivel, een zinnelijke verleidster. Kockyn leeft in een
sexuele horigheid van zijn steilewandrijdster. Zij is tomeloos, overmoedig en wild,
terwijl hij ‘driftig noch doordacht vernedering op nederlaag (slikt)’.
De steilewandrijdster is mooi. Kockyn begeert haar ‘rijzende spitsen’, wat wel op
haar borsten zal slaan, maar tegelijk een lichte verwijzing inhoudt naar een van de
verschijningsvormen van de maan. Hiermee staan haar
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bleekheid en ongenaakbaarheid, haar koude vuur in rechtstreeks verband. Zij is een
‘duivelin naar wie de kerels fluiten’, zoals bij de schiettent blijkt waar de ‘kinkels’
aan hun bewondering lucht geven met:
(...) jonges, kijkes wat een meid dat is

Zij is een ‘treurspel van bedrog’, want haar grote stunt, het geblinddoekt op de motor
rijden is een doorgestoken kaart:
je glimlacht scheef, vertekend
Door de blinddoekspleten naar mijn grauw gezicht,

De eerste strofe van het tweede gedicht, Kockyn, schept een scherp kontrast tussen
de moeilijke relatie van Kockyn en zijn meid, en de vlotte seks die overigens op de
kermis de verhouding tussen de geslachten kenmerkt. Tegenover de lange, gebaarde
underdog zoals Kockyn zich voordoet staan de ‘tamboers, de
gladgeschoren/Vogelaars,1 die straffe roffels slaan’ en die met hun viriele demonstratie
sukses hebben bij de poezele meiden van vlees en bloed die ‘gillen in de molen’ en
waarvan ‘het tokkelend kontje/zo gretig zich (naar hen) richt’; heel wat anders dan
de bleke heerseres.2
Uit de beschrijving verschijnt de steilewandrijdster als een nakomelinge van La belle
dame sans merci, de fatale vrouw die een man bekoort en onderwerpt, en die zijn
noodlot vormt. Leest men het gelijknamige hoofdstuk bij Mario Praz, dan stoot men
telkens op attributen die ook de steilewandrijdster bezit: het onvatbare, het lichtelijk
bovennatuurlijke, het bleke, het diabolische, de vernielende schoonheid, en zelfs treft
men overeenkomstige vergelijkingen aan: witte duivelin, zwarte ster, verslindende
slang... Voegt men hieraan nog toe de noodlottige afloop van de kroniek, waarover
dadelijk meer, dan lijkt het mij dat men het geheel tekort zou doen, wanneer men
alleen de nadruk legde op de middeleeuwse ont-

1

2

Het is niet makkelijk om ‘vogelaars’ enkelvoudig te duiden. De tamboers met hun niet mis
te verstane symbolische stokken zullen wel niet alleen vogeltjes lijmen, maar daar ook mee
‘naeyen sonder keersen’. Niet voor niets beramen zij de plaats ‘waar zij straks de rode
plundering/bereiden in het bos’, en dat zal wel kreukels geven in de ‘granaatrode rokken’
van de meisjes.
Dat ‘tokkelend kontje’ is een zegswijze die men ook bij Lucebert zou kunnen aantreffen. Al
zijn de verschillen tenslotte wel groter dan de overeenkomsten, zij hebben de muzikaliteit
van hun vers en de concetto-achtige samenvoeging van sterk uit elkaar liggende woorden
en sferen gemeen. Hoor bv. een Lucebertijnse beat in de chiastische assonanties van:
Ik (...) berijd
En bezweer de norton die snort om je steilte
Je rijzende spitsen begeer en berijd ik (...)
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leningen en niet ook zou wijzen op de romantische inslag in de verwerking van het
thema.
4. Er is vrijwel geen gedicht in deze kroniek of de dood speelt erin mee. Voor een
deel ligt dit besloten in het type van de fatale vrouw en haar metier, maar daarnaast
is de dood ook een preokkupatie van Kockyn zelf. Talrijk zijn de aanwijzingen die
naar een noodlottige afloop vooruitwijzen. Al meteen in het eerste gedicht, als Kockyn
de training van de steilewandvirtuoze bijwoont, denkt hij:
zwarte
Ster die daar zo staat tussen het rollend materieel
Dit leeg bestaan ontspoort

en even later hoort hij haar
kansen op een doodsbericht (bespreken) met de krant.

Bij zo'n gevaarlijk beroep zit het risiko van een ongeluk er bij voorbaat in; ik herinner
mij van een eigen bezoek aan de steile wand dat er telkens inzamelingen werden
uitgelokt om een soort privé verzekering voor de rijders te bekostigen. Het ‘ontsporen’
moet men in verband met het ‘rollend materieel’ ook letterlijk nemen als uit de baan
vliegen.1 (Mogelijk houdt de gestage cirkelgang van de steilewandrijdster verband
met het slangen-simile).
In het volgende gedicht veronderstelt Kockijn dat
Het vurig zadeldier verbittert en verbrandt

In het Labyrint vindt men op zichzelf geen verwijzingen naar de dood, of het moest
zijn de verleden tijd waarin de eerste helft ervan gesteld is (‘jij... was’), terwijl de
tweede helft in de tegenwoordige tijd staat.
In de Tempel der waarheid doet de waarzegster een niet overduidelijke

1

Ik had dit stuk al geschreven toen op 8 november 1966 de première plaatsvond van de film
Kockyn, een kermiskroniek van Rein Bloem. De dichter ten Berge had voor de produktie
getekend en samen met Bloem voor het scenario.
In deze film (35 mm, dubbel X, zwart-wit, direct geluid, 22 min.) ziet men de
steilewandrijdster zo'n dubbeltjesregen ontketenen. Ook ziet men dikke horizontale strepen
op de steile wand lopen, die fungeren als oriëntatiestroken voor ensemblerijden.
Overigens was ik waarschijnlijk de ongunstigste kijker die de makers van de film zich zouden
kunnen denken, want op dat ogenblik had ik de gedichtencyclus veel te sterk in mijn hoofd
om makkelijk te kunnen overstappen op de in sfeer en inhoud toch wel sterk alwijkende film.
Men kan zich nog zo goed voorhouden dat de film zijn eigen eisen stelt en zijn eigen
zelfstandigheid en vrijheden heeft, in feite treedt er toch een interferentie op tussen gedicht
en film. Hiermee is dus niets gezegd over de kwaliteit van de film, waarvoor ik graag mijn
verschoningsrecht inroep.
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voorspelling met ingeklede noodlottigheden, waaraan bovendien weer verwoestend
vuur te pas komt:
aan de hemel bloeit een bom, een vrouw komt
in het donker1 en geluidloos woedt de brand
een heer stort olie op het vuur, (...)
verkreukelden
verminkten in de brandende benzine kermen, (...)

In het gedicht daarop neemt de dood geen centrale plaats in: er wordt even gesproken
van het eind van de middag als ‘beheerst doodtij’, tussen trainen, vrije tijd en optreden,
en aan het slot wordt de kermisjool gekarakteriseerd als ‘luidruchtige begrafenis van
magere opstandigheid’.
Het volgende gedicht daarentegen, Ochtend/het gebeuren, wordt volkomen beheerst
door doodsmotieven. Het is een miniatuur, opgebouwd uit scherp omlijnde geëtste
details. Het paar is op de Norton naar buiten gereden, weg van kermis en stad, waar
zij alleen kunnen zijn in een houten buitenverblijfje. Ik citeer het in zijn geheel.
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

Op Japans aandoende wijze is alles tot essentialia gereduceerd. Kockyn geeft zich
gewonnen aan de rust die van het winterlandschap, van de dood, uitgaat. Zoals de
vroege vorst het veilig hout witselt, zo tast de koude

1

Onmiddellijk na haar waarzegging maakt zij avances aan Kockyn, die het maar laat gebeuren:
In het donker zwelt haar omvang scherp
En zoet als mieredood
Verraderlijk
Ik sta aan overmacht van haar mamellen bloot.
Door haar waarzegging maakt zij dus haar bezoeker rijp, een mooie selffulfilling prophecy!
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hand van zijn ‘mos’ langs zijn huid; het halve rijm hout/huid parallelliseert vrij
nadrukkelijk het buitengebeuren en het binnengebeuren. Het is de dood in de gedaante
van de steilewandrijdster die de hand op Kockyn legt, terwijl buiten haar attribuut,
de Norton, afsterft en opgenomen wordt in de harmonie van het witte landschap.
Van het vuur uit de voorafgaande gedichten blijft de as over.
In lange loys en mooie ydovye spitst het motief van de persoonlijke dood zich toe.
De ‘dode kermis’ is overdag nog niet geopend, en het paar zit in de Buick de tijd te
korten met roken en plaatjes kijken van vorige pleisterplaatsen. Dit laatste aktiveert
opeens een onheilspellend voorgevoel bij het meisje:
je eist een beeld van ons voor je gaat
Rijden, plotseling snikt zweet je voorhoofd uit

Deze formulering doet wel heel sterk denken aan Jesus in Gethsemane, terwijl Judas
al in aantocht is. Het afbreken op ‘gaat’ verleent aan dit gaan iets absoluuts, zodat
men het mede moet opvatten als voor altijd heengaan; het versterkt het doodsmotief.
Het typografisch uitspringende middendeel van dit gedicht gaat over de ‘markies
van karabijn’, die ‘op de windbuks wavers meester’ is. Hij is de baas van de
schietsalon, wat blijkt uit het feit dat ‘zijn gezicht op de affiches’ prijkt, en uit zijn
bezit van een geluidsinstallatie, ‘zijn speakers’. Zijn hobby is uitgegroeid tot
‘waanzin’; hij schiet liever zelf dan zijn klanten te bedienen:
zijn schot
Dringt telkens driftig in de fotoschijf
Zo de schutter doodt zijn liefde.

Zonder twijfel herkent Kockyn iets van zichzelf in de markies van karabijn, maar
hij is niet dezelfde.1 Dat is b.v. af te leiden uit de omstandigheid dat de markies hem
de buks schietklaar aanreikt, en uit de refertes in de hij-vorm die in tegenstelling
staan tot de ik-, je-, wij- vormen waarin Kockyn over zichzelf en zijn
steilewandrijdster spreekt. De enige moeilijkheid is dat beide laatsten in dit gedicht
opeens ‘lange Loys en mooie Ydovye’ genoemd worden:

1

Anders Rein Bloem in bovengenoemd artikel. Ook kan ik hier deze keer geen allusies op
het schrijverschap in zien.
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Kijk ze lachen samen op de kiek
Lange loys (met knijpoog) en zijn mooie ydovye

Voor de steilewandrijdster is dat nog niet zo problematisch, want ze heeft nergens
anders in de kroniek een naam, maar Kockyn wordt tenslotte al Kockyn genoemd.
Is het dan Kockyn, in de wandeling lange Loys genaamd?
In het voorlaatste gedicht vindt inderdaad de op vele manieren aangekondigde ramp
plaats: de stunt met de blinddoek mislukt bij het laatste optreden van het seizoen en
de steilewandrijdster komt om. De krantenmannen uit Steile wand 1 zijn er in Steile
wand 2 als de kippen bij:
Paparazzi
Vechtend omzwermen de prooi
en schieten fotoos

Voor Kockyn heeft het bestaan hierdoor zijn zin verloren, ook hij is, letterlijk of
figuurlijk, ten dode opgeschreven. In het slotgedicht ziet men hem nog naar het
circustheater gaan om zijn nummer af te werken,
Maar mijn uren zijn geteld

Volgt de klassieke paljas-scène: de zielsbedroefde clown die met sukses het publiek
amuseert:
Men lacht zich dood, (...)

Ook met de kermis is het gedaan:
(...) feest als een rat
Sterft aan stress

Toch eindigt de kroniek met een lichte opmaat. Na de prenten van Rouaan, Hesdin
en Valenciennes, na de in de schiettent gemaakte kiek van lange Loys en zijn mooie
Ydovye, na de door de krantenjongens geschoten fotoos van het slachtoffer een
laatste beeld waarin in ieder geval het gebeuren is vastgelegd:
Herinner dit kleinbeeld
: Een houten huis dat aan de bosrand staat
: Warm ezelvel dat op mij wacht1

1

‘het veilig hout’ is hier ‘een houten huis’ geworden. Kregen we aanvankelijk een detail te
zien, of een pars pro toto, nu is het hele huis in het vizier gekomen. Het ‘warme ezelvel’ treft
men als zodanig niet eerder aan. Wel noemde Kockyn zich eerder ‘ezelpaus’. Dat was de
titel van een figuur die tijdens het ezelsfeest in de middeleeuwen op 1, 6 of 13 januari door
de lagere geestelijkheid gekozen werd; het geheel was een parodie op kerkelijke plechtigheden.
De kombinatie van het houten huis en het warme ezelsvel doet denken aan de stal van
Bethlehem, al lijkt het mij weinig te maken te hebben met het theriomorfe godsbeeld van
Gerard Kornelis van het Reve.
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5. De namen Loys en Ydovye komen voor in de Histoire des seigneurs de Gavre,
een anonieme ridderroman uit de vijftiende eeuw, zoals de ondertitel luidt in de
uitgave van van Dale. Een handschrift hiervan bevindt zich onder no. 10238 in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Het is vervaardigd in 1456, in opdracht van Jean
de Wavrin, in Rijssel. Dit manuskript is verlucht door een onbekende, die naar de
opdrachtgever de Wavrinmeester of de meester van Wavrin wordt genoemd. Deze
aanduiding lijkt heel erg op ‘wavers meester’. Persoonlijk vind ik deze allusie nogal
gezocht, en dat was dan ook de reden waarom ik aanvankelijk niet geloofde in de
opmerking die Rein Bloem in die richting had gemaakt. Ik moet echter vaststellen
dat ten Berge zonder twijfel deze middeleeuwse bron heeft gebruikt, wat niet
wegneemt dat ik het overstapje: meester van Wavrin-wavers meester in het gedicht
zwak vind en geen rol zie spelen. De miniaturen afkomstig van de meester van Wavrin
en diens leerlingen betreffen vrijwel uitsluitend ridderromans. In de roman in kwestie
staan een aantal pentekeningen; het handschrift is namelijk niet op perkament
geschreven.
Een blad eruit is te zien geweest op de tentoonstelling De Vlaamse Miniatuur, het
mecenaat van Philips de Goede (1445-1475), die in de herfst van 1959 ter gelegenheid
van de 400ste verjaardag van de Stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Philips
II te Brussel, in het Rijksmuseum in Amsterdam te zien is geweest. In de katalogus
treft men als plaat 34 een blad aan met een miniatuur van ‘loys et la belle ydovye’,
naast elkaar gezeten op een houten bankje met de rug naar twee kleine raampjes in
een kasteelvertrek; het is een intiem samenzijn en ydovye heeft zo'n mooie hoge
puntmuts op. In de tekst van de katalogus wordt gesproken van de ‘naakte soms zelfs
karikaturale stijl’, in verband waarmee de tekenaar ‘een kunstenaar met een eerder
modern dan middeleeuws artistiek aanvoelen’ wordt genoemd. Dat zou wijzen in de
richting van een verklaring waarom juist deze middeleeuwse meester door een
twintigste-eeuwse dichter werd gerecipieerd.
Het verhaal over ‘loys et la belle ydovye’ heb ik niet te pakken kunnen krijgen;
van de tekst op het afgedrukte folio kon ik door eigen onvermogen ook niet veel
meer ontcijferen dan flarden als ‘la pucelle enflambée... et bien pense hardyesse...
que le baisa en la bouche...’
Het valt op, dat niet alleen Rijssel een centrum was waar men miniaturen maakte,
maar ook Hesdin en Valenciennes, uiteraard naast vele andere plaatsen. Tenslotte is
vast te stellen dat Ten Berge Loys lang heeft gemaakt.
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6. Zonder publiek zou de kermis onvolledig zijn, en de mensen komen dan ook in
grote drommen opzetten. De kerels fluiten naar de steilewand-rijdster, en in de
uitverkochte tent waar Kockyn optreedt
‘blaft (de horde)
Het schijngezang van honden

Deze hondenvergelijking keert een aantal malen terug, nu eens duidelijk, dan weer
in adiecto. Vesta, de waarzegster ‘besnuffelt hongerig mijn ongeringde hand’ en
Kockyn valt ten prooi aan haar omvangrijke ‘mamellen’, een niet in van Dale
voorkomende term voor hypertrofe borstklieren. De kermisbezoekers verheugen zich
niet in Kockyns hoge dunk. Zij heten ‘het krapuul’, de ‘kinkels’, de ‘troep’. De
‘besmuikte stadslui’ zijn op hun zondags, hun gezichten ‘gewassen en gestreken’;
zij zetten heel voorzichtig en schijnheilig de bloemetjes buiten. Het kerkvolk ‘schrokt
gebeden in het godshuis’ en ook hierin kan men impliciet de honden bezig zien. En
als hij in het slotgedicht, na het ongeluk, in een vlaag van zelfverachting uitroept
(Wie stal de show? Kockyn? die
Zou men voor de honden jagen)

kan het niet meer verrassen dat hij drie regels verder inderdaad ‘voor het publiek
gebracht’ wordt. Al met al brengt Kockyns verachting hem in een grote hondenkennel.
Zich vermommend met de narrenkap, optredend als ‘koningszot’, voelt hij zich
mijlenver verheven boven de platvloersheid van degenen die hij moet amuseren.
Men ziet hier overigens dat de ontlening aan het middeleeuwse gedicht geen geïsoleerd
grapje is, maar dat zij op allerlei plaatsen in de kroniek vastgehecht en geassimileerd
is.
Op soortgelijke manier is het motief van de blindheid in de cyclus uitgezaaid. ‘de
blinde beeste’ van ‘der mollen feeste’ is een overgang naar het doodsmotief. We
hebben al gezien dat de steilewandrijdster als topstunt in haar repertoire geblinddoekt
toeren verricht, zij het dat er een stiekem kijkspleetje in de blinddoek zit. In het
gedicht Labyrint, dat alleen al visueel een model van zijn onderwerp vormt door de
groepering van de strofen en de typografische opbouw, treft de passage waarin als
eigenschap van de steilewandrijdster wordt vastgelegd dat zij
was
Zo blindelings
gericht

Het opvallende is daarbij dat de aard van het doel of het streefpunt niet
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wordt aangegeven. Dit niet-ingevulde houdt misschien verband met de nagestreefde
analogie tussen de vorm van het gedicht en zijn onderwerp: ook het glazen labyrint
is opgebouwd uit kompartimenten die drie glazen wanden en een open kant bezitten;
men zou dus kunnen denken dat de eerste helft van het gedicht die uit drie drieregelige
strofen bestaat telkens een niet ingevulde vierde regel veronderstelt. In elk geval
wordt in deze passage de indruk gewekt dat het meisje een instrument is van een
onbekende macht, of zonder het te doorzien in dienst staat van iets in of buiten haar.
Ook bij de steilewandrijdster is er dan een verschil te zien tussen de manier waarop
ze zich voordoet en haar wezen: het verschil tussen een getrukeerde en een echte
blinddoek. Dat het niet om een toevallige houding, maar om vaste eigenschappen
gaat kan afgeleid worden uit het feit dat het labyrint niet alleen een kermisattraktie
maar ook een model voor het leven in de wereld is.
Ook in de schiettent heerst een bepaalde blindheid: de markies van Karabijn (men
ziet deze woordspeling met het sprookje zo op de luifel van de schietsalon staan) ‘is
verblind door zijn gezicht op de affiches’. Zijn wonderlijke effekt krijgt deze passage
door de paradox dat van iemand die blijkens zijn schuttersprestaties over een scherp
oog moet beschikken gezegd wordt dat hij ‘verblind’ is. De markies van Karabijn is
dus ziende blind; hij kan best kijken maar doorziet zijn situatie, het waarom van zijn
handelingen niet. Ook hij lijkt ‘blindelings gericht’. Zijn ‘tijdverdrijf’ is ‘waanzin’
geworden: wie de goden verderven willen slaan zij met blindheid. Door aan de
lopende band de roos van de fotoschijf te treffen schiet hij rissen fotoos van zichzelf,
hij doodt en vereeuwigt zichzelf voortdurend. Hij lijkt bezeten van een narcistische
frenesie, de schietbaas die de beste klant van zijn eigen attraktie is. Zijn waanzin is
dat hij uit eigenliefde het ritueel van een repeterende zelfmoord opvoert.
In Steile wand 2 knoopt de steilewandrijdster opnieuw de blinddoek om, en rijdt zich
op de laatste rit van het seizoen te pletter. Zoals de markies zichzelf telkens schiet,
en Lange Loys zichzelf samen met Ydovye vereeuwigend schiet, zo schieten hier de
krantenjongens plaatjes van hun prooi, de dode steilewandrijdster.
Kockyn is in het laatste gedicht de prooi van het publiek, de honden.
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Hij is
Blindeman in razernij voor het publiek gebracht1

Zoals al gezegd echoot deze beschrijving die van de waanzinnige verblinde markies
van Karabijn. Kockijn is hem min of meer gelijk geworden; de markies is een
voorafschaduwing van de toestand waarin Kockyn kort, daarop door het sterven van
zijn geliefde komt te verkeren. Door verdriet, wroeging, sterft hij een geestelijke
dood. Hij is een trekpop die danst aan de touwtjes van de gewoonte. Zelf trekt hij de
vergelijking met de levende lijken uit de kafees:
(Bedenk:
Ook in kafees zijn poppen aan het dansen)

Zonder twijfel speelt in een en ander de bekende zegswijze mee: het lot heeft
toegeslagen; er heerst flinke opschudding.
7. Ik sprak over wroeging, en misschien is dat een wat te gewaagde interpretatie. De
uitleg zou er dan op neerkomen, dat Kockyn de dood van de steilewandrijdster heeft
veroorzaakt, dat het ongeluk eigenlijk een geënscèneerde moord is, of dat hij haar
de dood in heeft gedreven. Motieven heeft Kockyn te over. Hij heeft vernedering op
nederlaag van haar te slikken gekregen, zij is voor hem een fatale vrouw in wier
netten hij zich heeft verstrikt, en aan wier invloed hij zich probeert te onttrekken:
Je zoent mijn hand tussen seances door: zie ik je nog?
Kockyn? Wij zien elkaar?
Beloof het haar (gelach waait als een fakkel
In de kap) maar blijf over de pleinen zwerven
Het lachen in mijn longen schroeit
Het vurig zadeldier verbittert en verbrandt

1

Er bestaan in de klassieke traditie ook intieme verbanden tussen waanzin en honden, vooral
maanzieke. Binnen het gedicht wordt Kockyns razernij vertaald en vertolkt door moeder
folle met haar dochters die in de nok van het circus hun toeren verrichten. Maar met de
overeenkomst in woordbetekenis zijn de relaties met Kockyn niet uitgeput. Een van de meest
roemruchte ‘sociétés joyeuses’, pretmakersgilden, was dat van Mére Folle uit Dijon, ook
wel de Infanterie Dijonnaise genaamd. (Enklaar, o.c. p. 43). Dat Kockyn met dit soort clubs
geaffilieerd is, kan blijken uit zijn dragen van de ‘kap met de bellen’, en zijn optreden als
‘ezelpaus’ en ‘koningszot’. De absorptie van middeleeuwse elementen is ook op deze plaats
kunstig verwezenlijkt.

Merlyn. Jaargang 4

438
Het gelach van het publiek wordt door Kockyn op zichzelf betrokken en
vertegenwoordigt voor hem een haast kosmische hoon om zijn zwakheid. Hij geeft
wel een rendez-vous maar wil zich daar eigenlijk niet aan houden, en verkrijgt uitstel
door wat in de stad te gaan rondlopen. In de slotregel van Kockyn blijkt dan dat hij
ook een zekere macht over haar uitoefent:
de gemankeerde afspraak foltert haar.

De waarzegster, in een uit de aard der zaak moeilijk te interpreteren uitspraak, orakelt:
een heer stort olie op het vuur

wat zou kunnen betekenen dat Kockyn bestaande tendenzen bij de steilewandrijdster
aanwakkert; zij wordt tenslotte bij herhaling als ‘vurig’1 gekenschetst.
Een symbolische aankondiging van zijn rol bij het ongeluk is de scène in de
schiettent. Ten aanzien van ‘wavers meester’ wordt vastgesteld, nog wel in een
geïsoleerde regel die a.h.w. het motto, de quintessens van wat hij aan het doen is
onder woorden brengt, dat hij op zelfdestruktie uit is:
Zo de schutter doodt zijn liefde

Dit is Kockyns visie, en hij herkent zichzelf daarin. Even later pleegt hij een sterk
verwante daad en schiet zijn liefde en zichzelf samen:
Als ik de trekker overhaal zijn we geschoten.

Voor de katastrofe die zijn schaduw al een paar maal heeft vooruitgeworpen, wordt
enerzijds de moord symbolisch voltrokken, en anderzijds al vast een tastbare
herinnering geschapen in de vorm van de foto. Dat Kockyn vermoedt wat er in de
laatste rit zal gaan gebeuren laat zich afleiden uit de eerste strofe van Steile wand 2,
waar al gesproken wordt van ‘katastrofe’ voordat er nog iets gebeurd is:
je knoopt de blinddoek om
En lacht weer naar mijn marmersmoel
Dat even stuiptrekt maar met bluf en achteloosheid
Koel de katastrofe observeert2

1

2

Ruimte ontbreekt mij om het vuur-motief te behandelen. Ik moet ermee volstaan op te merken
dat er tenminste twee soorten vuur een rol spelen: het zuivere vuur waarvan Vesta de
waarzegster een groezelige vertegenwoordigster is, en een hels vuur waarvan de
steilewandrijdster de exponente is. In dit verband is het veelbetekenend, dat Kockyn zich
afkeert van de avances (‘hete giftong’) van zijn geliefde om ‘in de kromme van de morgen
bij het vuur’ te zitten.
De ‘bluf en achteloosheid’ staan kontrapuntisch ten opzichte van het ‘driftig noch doordacht’
slikken van ‘vernedering op nederlaag’ uit het aanvangsgedicht.

Merlyn. Jaargang 4

439
Hij is hier al bezig de marionet te worden die hij in het slotgedicht is: teruglachen is
mechanisch ‘stuiptrekken’, zijn gezicht is van steen, en koel; hijzelf is een gevoelloos
registratieapparaat geworden.
Zoals de scène in de schiettent al aanduidde wordt hij in de ondergang an zijn
liefde meegesleept:
Maar mijn uren zijn geteld

Het leven heeft voor hem afgedaan; het enige wat hij overhoudt is een fotootje, een
stukje leer van haar rijpak en de herinnering aan de schaarse momenten een van
harmonie die trouwens dicht aan de dood grenst:
Herinner dit kleinbeeld
: Een houten huis dat aan de bosrand staat
: Warm ezelvel dat op mij wacht

De middeleeuwse miniatuur van een winters arkadië met een twintigste-eeuwse
Norton is omgezet in een kleinbeeldfoto met een voorstelling die in niets aan onze
tijd doet denken, maar waarin de kou geweken is. Waarom er in deze ‘mental picture’
juist over ‘ezelvel’ gesproken wordt is nog problematisch. Met het sprookje ‘Ezelsvel’
van Moeder de Gans lijkt het me niets te maken te hebben. Eerder zie ik verband,
zoals gezegd, met Kockyn als ezelpaus en met de roffelende tamboers: het ezelsvel
is ook een trommelvel, en wie als trommeltjes konden dienen is wel duidelijk
geworden. Toch is er misschien verschil in betekenis tussen ezelvel en ezelsvel; het
verschil tussen een levende en een dode ezel(in).
De in haar groene rijpak gesloten steilewandrijdster is dood, in Kockyns herinnering
leeft zij voort, ontdaan van haar vermomming. Hij heeft een stukje tastbaar leer en
een ontastbaar stukje vel van haar overgehouden; en het is tenslotte een open vraag
of haar wachten op hem, zo aan het eind van de kroniek, alleen maar herinnering is
of ook toekomstverwachting.
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Preciseringen
Egon Radboud
God heeft alleen potloden geschapen, van sommigen hunner heeft de duivel mensen
gemaakt.
Men dient niet te kiezen, men dient gekozen te worden.
Ook als de rozen niet te drinken krijgen blijven de dorens messcherp.
God is goed. Maar niet zo goed of het kost Kristus zijn bloed.
Zelfs Narkissos die van zijn spiegelbeeld geniet kan de zon niet in het water zien
schijnen.
In sommige gevallen is maanziekte nu eenmaal te prefereren boven zonnebrand.
Iedere mens is zichzelf het naast, behalve de evenmens.
Het schrijven is het specifiek narkotikum van de schrijver.
Daarom gebruiken sommige skribenten zoveel andere narkotika.
Nadat God omstreeks 1750 overleed is men daar nu in Nederland ook
achtergekomen.
Literatuurgeschiedenis: zelfs al maak je de mazen van het net beduidend groter,
de vissen blijven even ondermaats.
Training in Zen: een bepaald boek van Bert Schierbeek uitlezen.
Toen de eerste mens rechtop ging staan heeft hij onmiddellijk het loophek
uitgevonden.
Als alle lampen uitgaan kunnen alleen de blinden nog lezen.
Dat God toen hij de mens schiep naar zijn evenbeeld een spiegel bij de hand moet
hebben gehad, is evident. Evenals het feit dat het een lachspiegel moet geweest zijn.
Ook wie een gat in zijn hoofd boort kan best een heleboel hersens gehad hebben.
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De verteller in de kring
Enkele aspecten van Het land van herkomst
J.J. Oversteegen
I
Als men de doorsnee lezer zou vragen (tenminste, als U mij een jaar geleden gevraagd
zou hebben): hoe zit Du Perrons ‘autobiografie’ in elkaar, dan mag men iets
verwachten in deze trant: het boek bevat een verslag van heden en verleden van de
hoofdfiguur, in hoofdstukken of groepen van hoofdstukken die elkaar afwisselen,
tot het moment dat het chronologisch gevolgde verleden het heden ingehaald heeft
en daarmee samenvloeit.
Deze weergave zou heel aardig kloppen als het om Vestdijks Genadeschot ging
en ook nog wel zowat als Max Havelaar bedoeld werd, maar Het land van herkomst
is heel anders geconstrueerd. Natuurlijk is het wel zo dat het boek tegelijk een beeld
geeft van wat de hoofdfiguur Arthur Ducroo op het tijdstip ‘nu’ meemaakt en van
wat hem in zijn jeugd en latere jaren in het verleden overkwam, maar om te beginnen
wordt het chronologische verslag van het verleden bij hoofdstuk 24, Bezoek van
Wijdenes, afgebroken. De resterende negen hoofdstukken gaan nog wel gedeeltelijk
over het verleden, maar dat wordt nu niet meer op de voet gevolgd. Alleen de zgn.
Indische gedeelten (t/m hoofdstuk 23, Afscheid van Indië) verlopen zo goed als tot
in de details chronologisch. Hoofdstuk 24 brengt een scheiding in het boek aan:
daarna wordt de wijze van omgaan met het verleden anders. Er komen afzonderlijke
figuren centraal te staan, waarvan de beschrijving soms tot portretten uitgroeit. De
ik is daarin op heel andere wijze aanwezig dan in het op het tijdsverloop gebaseerde
verslag tot aan hoofdstuk 24.
Verder is de afwisseling van heden en verleden het hele boek door minder
regelmatig dan men zou verwachten. De hoofdstukken 12 t/m 23 bijvoorbeeld, twaalf
in totaal, handelen zo overwegend over Indië, het verleden dus, dat van de 186
pagina's1 er maar 25 het heden betreffen. Deze 25

1

De gebruikte editie: Verzameld werk III, Amsterdam 1954
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pagina's zijn verdeeld over drie korte hoofdstukken van 8, 6 en 11 pagina's (hfdst.
14, 17 en 20), terwijl de resterende hoofdstukken ieder gemiddeld 18 pagina's
bedragen: een grote nadruk op Indië dus, zodanig dat de heden-gedeelten alleen maar
meer reliëf aan die over het verleden geven, zoals op grond van de titel van het boek
trouwens ook wel te verwachten was. Vanaf hoofdstuk 24 echter verschuift het
overwicht naar het heden, in overeenstemming met de in het boek zelf geconstateerde
‘overspoeling’ van het verleden door het heden. De laatste 44 pagina's zijn aan het
heden gewijd, op enkele kleine aanlopen na.
Conclusie: het boek zit gecompliceerder in elkaar dan men op het eerste oog zou
denken. Voordat wij de zin van die opbouw kunnen bekijken, eerst enkele nadere
opmerkingen over het oppervlakte-verloop.
Het eerste hoofdstuk speelt een, vooral achteraf, duidelijke rol. Niet alleen worden
wij direct al geconfronteerd met wat ik maar noemen zal enkele idiosyncrasieën van
Ducroo, de verteller-ikfiguur (zijn walging van ‘de krant’ bijvoorbeeld), maar in het
gesprek met Goeraëff komt ook een parade van dominante thema's aan bod. Het hele
hoofdstuk wordt daardoor een tik met de stemvork; de rol van Goeraëff, hier en
verderop, is die van een spiegelfiguur, die de preoccupaties van de hoofdfiguur
uitspreekt.
Al in de eerste alinea, nog voor Goeraëff op het toneel verschijnt, wordt gesproken
over een ‘noodlot dat mij vervolgde’, in de tweede alinea komt de problematische
jeugdvriend Arthur Hille in het beeld, en bij het praten met Goeraëff wordt het
jalouzie-motief (dat Gomperts zelfs als centraal thema van al Du Perrons werk
beschouwde) naar voren geschoven. Wij krijgen te horen dat Ducroo tegen zijn zin
journalistiek werk doet, en dat hij een klap van de crisis heeft gehad. Het gesprek
met Goeraëff draait om de jeugd, en juist deze vriend waar Ducroo verder niet zoveel
mee te maken heeft, staat op dat ene punt dicht bij hem. In de één na laatste alinea
komt een hoogst zonderlinge opmerking van Goeraëff voor, waarvan de portee pas
in het volgende hoofdstuk duidelijk kan worden: ‘Waar je vooral voor op moet passen
bij bekentenissen, Ducroo, is het snikken’. Waarom moet Ducroo daarvoor oppassen,
bij welke bekentenissen? De laatste zin van het hoofdstuk spreekt over de alles
beheersende onmachtgevoelens ‘sinds het wegzakken van die éne bodem waaraan
ik nooit ernstig gedacht had’. Welke bodem?
Het tweede hoofdstuk begint: ‘Tot twee uur in de nacht geschreven’, en wel aan
het verslag dat hoofdstuk 1 was. Het boek dat wij in handen heb-
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ben blijkt dus het verslag te zijn van gebeurtenissen uit het heden, heet van de naald.
Maar het gesprek met Goeraëff heeft meer los gemaakt. Dit tweede hoofdstuk toont
de schrijvende Ducroo op weg naar zijn verleden, hier al wordt duidelijk dat vlucht
uit het onverdragelijke heden en voor de toekomst een even grote rol speelt als
zelfrechtvaardiging tegenover Jane, Ducroo's vrouw. Ducroo neemt zich voor zijn
mémoires te gaan schrijven; vandaar die waarschuwing van Goeraëff tegen het
snikken, sinds Rousseau niet overbodig. Ducroo rekent efficiënt af met de tranen,
door zakelijk verslag uit te brengen van de snikpartijen uit de periode van zijn
volwassenheid. Als er in de rest van het boek sprake is van ‘confessie’ dan niet à la
Rousseau.
Hoofdstuk 3 is het eerste dat geheel over het verleden handelt, en de strikte
chronologie van de nu komende verleden-hoofdstukken zet hier meteen al in: voordat
Ducroo's eigen leven ter sprake komt, wordt ons een Ahnengalerie voorgelegd.
Hoofdstuk 4 staat helemaal los in het boek, wat het tijdstip van de beschreven
gebeurtenissen betreft. Het gaat namelijk over de dood van Ducroo's moeder, waarbij
twee dingen duidelijk worden: dat dit het definitieve einde van het verleden is (de
feitelijke losmaking uit een binding die in steeds meer details bepalend blijkt te zijn
geweest voor het verloop van Ducroo's jeugd en later leven), en dat de
maatschappelijke misère waarin Ducroo zich op het moment van het schrijven bevindt
op dat zelfde ogenblik een aanvang neemt. Omdat de verhouding met Jane heel kort
daarvoor is begonnen, komt er een samenhang tussen alle veranderingen in Ducroo's
leven: zijn huwelijk, de dood van zijn moeder, de steeds erger blijkende armoede.
Hoofdstuk 4 staat dus enigszins buiten de heden-hoofdstukken, maar behoort eigenlijk
ook niet bij de net begonnen verleden-gedeelten. Men kan het de markering van de
grenslijn noemen tussen wat door Ducroo als verleden en wat als heden ervaren
wordt.
Bij hoofdstuk 5 begint dan het geregelde verslag van het verleden, eerst dat van
de ouders dan dat van Ducroo zelf. Het zet zich voort in de hoofdstukken 7, 8, 10,
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22 en 23. Men ziet: als er al regelmaat in de afwisseling
met de tussenliggende hedengedeelten vastgesteld kan worden, is dat eerder twee op
één dan om-en-om.
De heden-hoofdstukken worden niet gekenmerkt door een zo logische samenhang,
maar toevallig (zoals Hermans het wilde zien: de figuren lopen het boek in en uit als
een publieke telefooncel, omdat zij zo het leven van Du Perron binnengekomen zijn)
is geen enkele ervan. Ik bedoel natuurlijk: toevallig in het kader van de roman.
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Hoofdstuk 6 doet ondermeer verslag van de pogingen tot het zoeken van een uitweg
uit de groeiende armoede, hoofdstuk 9 is grotendeels gewijd aan het motief van de
echtelijke ontrouw, net als 11. De ‘jalouzie op het verleden’, die absolute vorm van
Ducroo's monogamie, is alles behalve een los erbij hangend motief. Men kan zelfs
Ducroo's behoefte aan het uitbrengen van een ‘rapport aan Jane’, een van de
ontstaansredenen van het hele verhaal dus, het complement van die jalouzie noemen.
De hoofdstukken 14 en 17 betreffen weer de toename van de maatschappelijke
ellende, het dichtslaan van de val waarin Ducroo zich gevangen voelt. De dreiging
van de toekomst wordt versterkt, het verleden krijgt een steeds groter belang als
toevluchtsoord: de verleden-hoofdstukken nemen een onevenredig grote ruimte in,
halverwege het boek. Hoofdstuk 20, Joies de Meudon, dat het leven met Jane alleen
beschrijft, is nog even een verademing; maar toch, wat hier in de buitenwereld positief
is (huizen, tuinen in Meudon), doet aan Indië denken...
Dan volgen drie hoofdstukken van totaal 53 pagina's Indië, tot aan het vertrek uit
‘het land van herkomst’. Hoofdstuk 24 sluit dit eerste gedeelte van het boek af.
Wijdenes krijgt alles te lezen, de gesprekken die Ducroo en hij voeren, zijn
gedeeltelijk nabetrachting, gedeeltelijk voorbereiding van een nu heel anders opgezet
vervolg van het verhaal over het verleden. Niet meer chronologisch maar episodisch,
niet horizontaal maar verticaal, min of meer gebaseerd op thema's die in bepaalde
figuren belichaamd worden.
Hoofdstuk 25, Dubbelportret van Arthur Hille, is daar al direct een goed voorbeeld
van. Dit hoofdstuk heeft een veelvoudige functie, maar de belangrijkste is toch wel:
confrontatie van deze vriend uit het verleden met ‘zijn meest volmaakte tegenpool
onder mijn vroegere en latere vrienden, de intellectueel die ik gisteren naar de trein
gebracht heb,’ en dat komt neer op: de confrontatie van de eigen persoonlijkheid
zoals die zich in het verleden uitte (misschien niet was, - dat kan wat anders zijn)
met die van nu. De geciteerde opmerking over Wijdenes wordt in Dubbelportret
gemaakt, een procédé, deze regelrechte verwijzing naar het nu, dat bij de vroegere
Indië-hoofdstukken niet mogelijk was. Dat hoofdstuk 25 chronologisch niet meer
aansluit bij 23, is natuurlijk wel duidelijk.
In 26 en 27 wordt de strijd tegen de armoede verder beschreven, 27 is van opzet
thematisch, behandelt namelijk de confrontatie met het wettelijk gezag. De scherpe
scheiding tussen heden en verleden verdwijnt geleidelijk. Hoofdstuk 28: het leven
op Grouhy. Dit hoofdstuk begint zelfs met een beschrijving van Ducroo met de pen
in de hand, dus met het heden. Het
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verslag van het leven in ‘het gekkenhuis’ mag een portret van de moeder heten, maar
dan hoofdzakelijk via haar omgeving. Over Ducroo's eigen vrienden hier nauwelijks
iets, behalve om anderen relief te geven.
Hoofdstuk 29 is weer een gesprek met Héverlé, en weer over de echtelijke trouw.
Het zou de moeite waard zijn, een afzonderlijke beschouwing te wijden aan die drie
gesprekken met Héverlé die zo monomaan rond hetzelfde thema draaien, maar dat
is hier onmogelijk.1 Hoofdstuk 30 voert Goeraëff weer ten tonele, en precies als in
hoofdstuk 1 is zijn rol: spiegeling van Ducroo. Goeraëff vertelt van zijn eerste grote
liefde, Ducroo schrijft daarna over de zijne. Weer dus een hoofdstuk rond een thema,
want de verhouding met deze Teresa moet in de tijd gelokaliseerd worden vóór de
periode Grouhy. Aansluitend, thematisch vooral maar ditmaal ook in de tijd, is 31,
met de geladen titel Jacht op de Ene. Hoofdstuk 32 zet nog in met het verleden, maar
het verhaal wordt al gauw afgebroken door gesprekken over en ervaringen uit het
heden. Dat heden bestaat nu niet meer uit discussies met vrienden, betrekkelijk à
l'abri dus, maar uit wat in hoofdstuk 32 heet: de krant. Iedere aanloop van ‘verleden’
wordt afgebroken, letterlijk zelfs: de schrijvende Ducroo wordt gestoord door verhalen
over het Stavisky-schandaal van zijn hospes. Zozeer heerst hier de tirannie van dag
en uur, dat elk fragment een datum draagt (vroeger kwamen ook in de heden-gedeelten
alleen maar globale aanduidingen voor als ‘Februari 1933’), en dat er voortdurend
sprake is van ‘gistermiddag’, ‘vandaag’ etc.
In het slothoofdstuk 33, getiteld Voor pessimisten, wordt dit verslag van de
dagelijkse gebeurtenissen voortgezet, tot aan de laatste pagina's, die gevuld worden
met een brief aan Wijdenes (in de 1ste druk was dit een apart hoofdstuk, Het open
einde, beginnend bij ‘20 Febr. Bij nader inzien zend ik Wijdenes alles’), waarmee
in enkele algemene overpeinzingen het hele boek afgesloten wordt. Wijdenes krijgt
alles toegestuurd wat Ducroo geschreven heeft, precies zoals hij aan het eind van de
Indische periode alles te lezen kreeg. Dit soort paralellismen laat zich door het hele
boek heen aantonen; tot mijn spijt kan ik ook daar niet verder op ingaan, evenmin
als op de vele lokale ‘bindmiddelen’ waarmee de onderdelen van het boek tot een
strakke eenheid samengevoegd worden.
Gevolgtrekking uit dit overzicht van de compositie: de roman heeft, om een term
van Stallman wat oneigenlijk toe te passen, een zandloper-bouw. Na een introductie
die door de eerste vier hoofdstukken wordt gevormd,

1

Dit stuk is de verkorte vorm van een uitgebreidere analyse van Het land van herkomst.
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bestaat het boek tot even over de helft (hoofdstuk 24) uit alternerende hoofdstukken
over heden en verleden, waarin het sterk overwegende verleden chronologisch
behandeld wordt. Hoofdstuk 24 vormt een soort insnoering: het ‘Indische gedeelte’
wordt hier als één geheel overzien. Vanuit het verleden bekeken kan men zeggen:
de persoonlijkheid van Ducroo is nu gevormd, vanuit het heden: wat tot nu toe
geschreven is kan aan Wijdenes voorgelegd worden.
Niet alleen deze convergente werking van 24 is echter vast te stellen, er is ook een
divergente. Het meer recente verleden komt ter sprake, Wijdenes vraagt Ducroo zelfs
of hij eigenlijk niet liever daarover zou willen schrijven dan over Indië. Arthur Hille
wordt genoemd (als tegenpool van de ‘putdieren’), er wordt gepraat over de eerste
liefde en over liefde in het algemeen, en tenslotte vertelt Ducroo iets over zijn relatie
tot zijn eerste vrouw, Suzanne, - kortom, alles wat in de nu volgende
verleden-hoofdstukken aan de orde zal komen. Hoofdstuk 24 is een wapenschouw
zoals 1 dat was. Vanaf dit punt wordt, zoals gezegd, het verleden niet chronologisch
maar episodisch afgedaan, en het wordt op meer directe wijze als verklaring van het
heden gehanteerd dan tot nu toe.
Het verslag van het heden echter blijft de chronologie van Ducroo's bestaan volgen.
Het verschil met het voorgaande is dat de maatschappij nu niet meer alleen aan het
woord komt als verstoorder van Ducroo's privébestaan, in de gestalten van
deurwaarders, advocaten, politiemannen etc., maar in zijn voor iedereen geldende
vorm. Dit alleen al is een nederlaag voor Ducroo. ‘De krant’ beheerst zijn bestaan
zoals dat van ieder ander. (Romantechnisch is juist deze identificatie van persoonlijk
lot en algemene omstandigheden rijk aan mogelijkheden.)
In zoverre heeft het boek een ‘open einde’, dat de heden-lijn in straatrelletjes
afbreekt waar Ducroo zich buiten voelt staan, en dat de verledenlijn doodgelopen
lijkt te zijn in enkele stilstaande opnamen. Aansluiting tussen verleden en heden
komt niet tot stand, omdat er een gat is: de komst van Jane. Niets krijgen wij te horen
over de ontmoeting van Ducroo met Jane, niets ook over hun verhouding.
Hoewel, niets? Het kan ook anders gezegd worden: impliciet is Jane, of in ieder
geval is de verhouding van Ducroo tot Jane, voortdurend aanwezig, vooral in de
gesprekken met Héverlé en, minder, met Wijdenes. Waar loopt het leven van deze
Arthur Ducroo op uit? Op het bestaan met een vrouw die hij zo weinig met anderen
delen wil dat wij nauwelijks één directe opmerking over haar te horen krijgen. Niet
alleen wordt zo de fictie van ‘voor Jane geschreven’ gehandhaafd - een fictie die
natuurlijk
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alleen geldt voor de Indische delen - maar er ontstaat voor de lezer een echo, een
soort resonantie, waardoor over die verhouding van Ducroo tot zijn vrouw toch meer
gezegd wordt dan het wel lijkt. Waartoe al die gesprekken over de jalouzie, over de
voorganger bij de vrouw waar men werkelijk vau houdt? Onder het verhaal dat verteld
wordt, speelt zich een ander verhaal af, en daarnaar verwijst alles wat er in die
gesprekken ‘ontsnapt’. Ducroo constateert zoiets zelf ook als hij zich afvraagt hoeveel
Héverlé en hij afgereageerd hebben, hoeveel aan elkaar bekend, in die gesprekken.
Over Jane is niet rechtstreeks te schrijven; ook dat zegt Ducroo zelf. Maar de
overgang, bij hoofdstuk 24, van een chronologische behandeling op een thematische,
waar het het verleden betreft, heeft niet alleen zin omdat de persoonlijkheid van
Ducroo daar gevormd is (en de chronologie geen belang meer heeft), maar ook omdat
de aansluiting van het verleden bij het heden niet op chronologische basis plaats
vindt maar juist op thematische. Het centrale thema dat losgemaakt kan worden uit
alles wat Ducroo over zijn leven vertelt, is niet dat van de twee polen in zijn
vriendschapsverhoudingen, of dat van de jeugdliefde, of wat er verder nog in dat
gedeelte na hoofdstuk 24 in ‘portretten’ uitgesproken wordt; het is dat van ‘de grote
Ene’, en daarvan is een portret niet te geven. Dit thema is zozeer in alles gegeven
(‘alle wegen van de herinnering (voeren) tot haar’ staat al in hoofdstuk 2 te lezen)
dat het niet geëxpliciteerd hoeft te worden, zelfs als dat kon. Op dit essentiële punt
moet de lezer zelf de kring sluiten. Als hij dat niet doet, is het boek buiten hem om
gegaan. Vandaar dat de chronologische aansluiting waar het Jane betreft met een
grapje afgedaan wordt: ‘Ik zal Héverlé moeten zeggen dat ik la poule au lorgnon
ben’ zegt Jane zelf, zinspelend op een komiek avontuur met een hoer waarmee het
verslag over het verleden van Ducroo afbreekt. Wat Jane werkelijk is in de ogen van
Ducroo, weet Héverlé beter dan wie dan ook in het boek. Het vervolg van de
verledenlijn is dus: thema Jane. Daarover valt niets overtuigends of zelfs redelijks
te zeggen, niets dat redelijker is dan de overtuigingen die Ducroo tegenover Héverlé
uitspreekt. Jane is niet anders buiten Ducroo te plaatsen dan in het onredelijke
absolutisme van zijn standpunt tegenover de liefde. Alle mededelingen over de
werkelijkheid zouden aan het essentiële voorbijgaan.
Nu nog eens het hele boek op een flinke afstand. Een schrijver, Ducroo, schrijft zijn
mémoires en houdt tegelijk een soort daghoek bij. De mémoires zijn aanvankelijk
chronologisch, en worden dan episodisch. Het
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dagboek is aanvankelijk episodisch (bestaat uit gesprekken over bepaalde thema's:
jeugd, liefde) en wordt tenslotte chronologisch. Een soort chassécroisé dus. Deze
dubbele verschuiving is compositorisch zinvol omdat zo de verledenlijn via de
episodische aanpak aansluit op de hedenlijn, terwiil de laatste eenvoudig afbreekt
omdat de schrijver ergens moet ophouden. Dat kan in beginsel overal. Het punt waar
het in het boek plaats vindt (als de dagelijkse gebeurtenissen zo ingrijpend worden
dat geen mens er zich meer aan onttrekken kan) is op zichzelf zinvol omdat het
overspoeld worden van het individuele door het collectieve aan al dit soort
beslommeringen een einde maakt, ook voor het geval dat Ducroo zich nog wel langer
met zijn verleden bezig gehouden zou willen hebben.
Ducroo, of Du Perron?

II
Ook de lezer die van Du Perron niets méér afweet dan wat er uit zijn werk te halen
is, wordt gefrappeerd door de wijze waarop de romanwerkelijkheid op controleerbare
wijze te maken heeft met het leven van de auteur. Een paar losse voorbeeldjes: de
‘gezichten’ van Yoeng (p 112) komen in een gedicht ook voor, de ‘grote vriendin’
van p 167 in een ander, het verhaal dat Ducroo na zijn vaders zelfmoord schrijft (p
421) doet onmiddellijk denken aan Het drama van Huize-aan-Zee. Als men La
Condition humaine heeft gelezen, wordt Héverlé op grond van bepaalde uitlatingen
(ondermeer over een scène die sprekend lijkt op het gesprek van Kyo met zijn
vriendin) een tweelingbroertje van Malraux, etc. Het is te kinderachtig om over te
praten: zonder twijfel heeft Ducroo tot in details te maken met zijn schepper. Zozeer
dat men in een komende druk eigenlijk net zo goed de namen weer naar de
werkelijkheid kan terugdraaien, of laten wij zeggen: over dertig jaar als alle
betrokkenen verdwenen zijn. Overdrijving? Zeker, maar niet de mijne.
H.A. Gomperts baseert op de gelijkstelling van Ducroo en Du Perron, vooral
psychologisch, zijn hele opstel uit Jagen om te leven, en W.F. Hermans doet, in het
negatieve, in Mandarijnen op zwavelzuur niet anders (bijvoorbeeld als hij niet de
functie van de figuren uit het boek onderzoekt, maar beweert dat zij daarin alleen
maar op een bepaald moment optreden omdat het zo in het leven van Du Perron was).
Zoals altijd zijn deze Maxs en Moritz van de Nederlandse litteratuur het dus met
elkaar eens. Ik vraag me echter af: hoe haalt iemand het in zijn hoofd om een roman
regelrechte autobiografie te lezen? Dat is aantoonbaar onjuist.
Hermans neemt aan dat al de ontmoetingen die in het boek beschreven
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worden, rechtstreeks uit de werkelijkheid komen. Mis. Goeraëff bijvoorbeeld, om
bij hoofdstuk 1 te beginnen, zegt van alles en nog wat, maar lang niet alles daarvan
is door zijn ‘model’ Alexejeff gezegd.1 Het moment van het gesprek dat er dan wel
geweest zou zijn in de werkelijkheid, moet gelegen hebben ergens nadat Du Perron
was gaan schrijven. Voor de opbouw van het boek is deze alles losstotende
confrontatie echter alleen maar aan het begin te denken: arrangement dus, in alle
opzichten. Net als bij Stendhal die Hermans tegen Du Perron uit denkt te kunnen
spelen. Goeraëff, en alle anderen die in het boek voorkomen, hebben ieder hun eigen
functie, die zich zonder moeite laat aantonen. Zij zijn godsonmogelijk door elkaar
te halen (zoals Hermans beweert). De gesprekken die Ducroo met hen voert zijn
alleen maar daarom niet helemáál verschillend omdat het boek een eenheid vormt,
en de onderwerpen van die gesprekken gedicteerd worden door de preoccupaties van
Ducroo.
Gomperts doet het weer anders, maar zijn doel was ook een beetje verschillend.
Hij brengt Het land van herkomst in verband met allerlei ander werk, en gebruikt
feiten uit het leven van Ducroo onverkort voor Du Perron. Zo heeft hij het
bijvoorbeeld over ‘de herkomst van zijn (Du Perrons) jalouzie, die men moet zoeken
in zijn nederigheid, en in niets anders’. Terugvertaald in algemene termen: in een
minderwaardigheidscomplex; complex en niet gevoel, want Gomperts spreekt even
later van ‘het exces waartoe dit affekt uitgroeide’. Tot deze krasse vereenvoudiging
van Du Perrons persoonlijkheid (‘niets anders’) komt Gomperts door een continue
gelijkstelling van Ducroo met Du Perron en van de ik uit de gedichten met de
schrijver. Wat bereikt hij daarmee? Zelfs als voor Du Perron Het land van herkomst
een directe zelfuiting was, een poging tot het verkrijgen van zelfinzicht, dan nog ligt
het voor ons anders. Wat voor hem misschien graven was is voor ons exposeren.
Psychologisch gezien geldt voor Ducroo al dat Gomperts zich door een ‘red herring’
van mogelijke andere sporen heeft laten afbrengen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als
die al te openlijk beleden jalouzie van Ducroo eens in verband zou worden gebracht
met heel andere dingen, met dichtgegroeide taboegebieden bijvoorbeeld zoals dat
wat even aangestipt wordt in de beschrijving van de sensaties van de kleine Ducroo
bij het gevecht van zijn vader met een inlander? Zelfs als Du Perron het met Gomperts
eens geweest zou zijn:

1

Hierover heeft Du Perron zelf inlichtingen gegeven in het befaamde ‘doorschoten exemplaar’
van Greshoff. Die aantekeningen zijn overigens waarschijnlijk met het oog op latere publicatie
geschreven want de spelling ervan is Kollewijn.
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op dat terrein van de ‘zelfverklaring’ heeft men meer dan elders te maken met
verdringingsverschijnselen en rationalisaties.
Bovendien, zag Du Perron het wel zo, ik bedoel: geven zijn eigen uitlatingen ons
het recht om zijn boek als een stuk geschiedenis te lezen? Op de titelpagina van de
eerste druk staat ‘roman’, maar natuurlijk kan men volhouden dat dit niet voor niets
later veranderd werd. Misschien schreef Du Perron dat woord die eerste keer alleen
maar onder de titel om al te nieuwsgierige buitenstaanders van de deur te houden,
zoals hij om diezelfde reden de namen veranderde. Of misschien was het de uitgever
wel die het boek een roman noemde met het oog op de verkoopbaarheid. Ducroo:
‘Deze eerlijkheid op het papier valt mij niet mee, nu ik alles herlezen heb; ik ben
niet ontkomen aan die mysterieuze wet die, zodra men verhalen schrijft, van elke
“ik” toch een personage maakt’. (p 498). ‘Men legt zich neer bij de theorie dat men
op zijn best een dubbelganger van zichzelf maakt’. (p 535). En in de toelichting op
het boek die Du Perron zelf geschreven heeft gaat hij nog een stap verder (hij hoeft
niet te simuleren dat hij mémoires schrijft, zoals Ducroo dat binnen het boek wel
moet doen): ‘Maar hij (de auteur) meent zelfs niet dat Ducroo zijn dubbelganger is,
noch zou hij dit van bijzonder belang achten; zijn boek heeft voor hem het pleit
gewonnen of verloren wanneer het in staat is te boeien of te doen nadenken’. Een
standpunt dat mij precies het juiste lijkt.
Ook later heeft Du Perron zich (bijvoorbeeld in In deze grootse tijd, 1946, p 64)
over de kwestie roman-geen roman uitgelaten. Sprekend over de wijzigingen die het
boek nu juist van een autobiografie tot een roman maken, zegt hij daar: ‘Dat ik met
de grootste gewetensrust kon offeren aan wat ik als “superieure waarheid” zou kunnen
verdedigen, toont mij aan dat de kwalificatie “roman” toch weer niet zo onjuist is
als de gelijkhebbers het zouden wensen’.
Laten wij dan maar aannemen dat het de uitgever is geweest, die ‘roman’ op het
boek liet zetten, dan nog is het duidelijk dat Du Perron zelf het boek helemaal niet
zomaar als mémoires beschouwd wilde zien, al was het alleen maar omdat hij zichzelf
en zijn vrienden niet aan ‘Jan Lubbes’ uit wilde leveren. Aan de andere kant wou hij
toch ook het effect van ‘waar gebeurd’, dat voor de impact van zijn boek (als roman)
van belang was, niet opgeven. Vandaar dit zichzelf half tegenspreken en het
openhouden van alle mogelijkheden in het openbaar. Maar als Brulez botweg aanwijst
‘wie wie is’ schrijft Du Perron aan Greshoff: ‘Als ik (!) “roman” op het boek zet, is
dat toch om die menschen niet bij hun eigen namen te noemen; als ik dat had gewild
had ik het zelf gedaan. Bovendien is zo'n
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boek of “historisch juist” of het is dat niet, en dit laatste is hier het geval’.
('s-Gravesande, E. du Perron, herinneringen en bescheiden, 's-Gravenhage, 1947; p
78) Dit radicalisme kan ik alleen maar bijvallen, en dan mag iedereen het boek voor
mijn part ‘met fantasie aangevulde gedenkschriften’ of zoiets noemen; dat zegt dan
niets meer. In verschillende graden zal dat wel voor iedere roman opgaan. Hoeveel
gebruik daarbij wordt gemaakt van ‘feiten uit de werkelijkheid’ doet er niets toe, het
gaat om wat Du Perron noemt ‘een superieure waarheid’ oftewel: overtuigende fictie
(en voor de auteur: de weergave van ‘het wezenlijke’).
Vanuit dit gezichtspunt worden de uitlatingen binnen het boek over de autenticiteit
van bepaalde zaken opeens veel interessanter. Ook dat zijn geen opmerkingen van
Du Perron over zijn roman, maar van zijn personage, Ducroo. Wat kan de opzet zijn
van de vermelding dat een zelfportret niet gegeven kan worden? Wat anders dan het
omgekeerde: dat er wèl sprake is van een zelfportret? Het voorbehoud werkt als
retouche. Misschien dat in werkelijkheid in zo'n regel inderdaad een wanhopige of
neerslachtige Du Perron om de hoek komt kijken, die zijn onmacht belijdt. Misschien,
maar daar kunnen wij niet achter komen, en het is onze zaak ook niet. Voor ons is
hier Ducroo aan het woord die zegt: de werkelijkheid laat zich niet vangen zelfs als
je alles precies zo opschrijft als het gebeurd is. Impliciete mededeling: hier staat alles
precies zoals het gebeurd is. Wanneer Ducroo zich afvraagt (p 28): ‘(moet ik) mijn
herinneringen omliegen tot zoiets als een roman, het geliefde artikel van het publiek’,
dan is daarin een plan de campagne gegeven, - van Ducroo. Du Perron schreef wel
degelijk een roman, en zijn artikel is niet eens ongeliefd gebleken bij het publiek,
gelukkig. Maar zoals iedere romancier moest hij kunstgrepen gebruiken om de
autenticiteit van het gebeurde waar te maken. Wie in een roman zogenaamde
mémoires opneemt, moet bepaalde middelen van echte mémoires-schrijvers gebruiken.
Dus: Het land van herkomst is een roman over een man die zijn mémoires schrijft,
en die daar zijn, de lezer meegedeelde, redenen voor heeft. Dat de gebeurtenissen in
het mémoires-gedeelte voor een controleerbaar groot deel parallel lopen aan de
biografie van Du Perron, is voor ons toeval. Voor Du Perron kan nog een heel ander
doel van belang zijn geweest (directe zelfkennis) maar dat onttrekt zich, als bij iedere
andere roman, aan onze blik. Ook als Du Perron dit element ‘autobiografie’ voor
intimi zichtbaar wilde maken, wie heeft een behoorlijke reden om zich Du Perrons
intimus te achten? Zelfs Ter Braak schreef over het boek als roman, terecht.
Dit zijn natuurlijk beweringen. Als ik zeg dat in Het land van herkomst
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autentiseringstrucjes voorkomen, kan een ander natuurlijk blijven volhouden: geen
sprake van kunstgrepen, het gaat om het aangeven van werkelijke autenticiteit; het
boek is een autobiografie, met kleine afwijkingen van de werkelijkheid die Du Perron
in een paar aantekeningen in het exemplaar van Greshoff recht heeft kunnen zetten.
Maar deze opvatting is snel weersproken. Wat is er autentieker dan een brief? Er
staan verschillende brieven in Het land van herkomst, en ongetwijfeld dienen zij om
de autenticiteit van het verhaal te ondersteunen. In werkelijkheid zijn zij òf verkort,
òf uit verschillende echte brieven samengesteld, òf voor de gelegenheid geschreven.
Du Perron, bezig aan een roman, vraagt dus aan personen die ‘model staan’ voor
zijn figuren, om een brief of enkele uitspraken, die hij, wat omgewerkt ook nog, voor
zijn boek gebruikt. Dit heeft niets met ‘autentieke brieven’ te maken; het zijn creaties
en geen documenten. De autentisering van Ducroo's levensverhaal die ondermeer te
vinden is in het afdrukken van ‘echte’ brieven, is een ‘leugen’ ten opzichte van Du
Perrons werkelijkheid, om een term van hem zelf te gebruiken. Of ‘een superieure
waarheid’, want dat is hier hetzelfde. Maar, en daar komen de misverstanden vandaan,
het zijn creaties van een ongewoon soort, al zullen andere schrijvers, zelfs zij die
geen mémoires pretenderen te schrijven, hetzelfde procédé ook wel eens toepassen.
De ene schrijver maakt meer gebruik van vrije fantasie dan de andere. Du Perron is
een nogal extreem geval van de romancier die een groot deel van zijn feiten
rechtstreeks aan de werkelijkheid ontleent, maar dat doet hij niet om die werkelijkheid
te tekenen, maar om zijn roman een autentieke sfeer te geven. De een droomt van
reuze-eieren op stelten, de ander van zijn buurman, maar allebei dromen ze.
Men kan, met Du Perron zelf, zeggen dat de hele vraag ‘roman of geen roman’ er
niet toe doet. Ik geloof daar niet in, vind zo'n uitlating hoogstens een bewijs voor het
feit dat Du Perron het autentiseringsspel van de roman gedeeltelijk naar de
werkelijkheid doortrok, dat hij in ieder geval twijfel wilde laten bestaan over de vraag
of het boek ‘eigenlijk’ uit mémoires bestaat, dan wel als het er op aankomt een
fantasieproduct is. Natuurlijk zou ik best bereid zijn, dezelfde non liquet houding
aan te nemen (en als het om ‘de zuiverheid van het genre’ gaat doe ik dat zelfs graag),
wanneer de opvatting dat het boek gelezen moet worden als een licht geretoucheerd
verslag van de werkelijkheid niet zulke ingrijpende gevolgen had. Niet alleen
Gomperts en Hermans worden tot allerlei zonderlinge conclusies over de schrijver
zelf verleid, eigenlijk alleen maar doordat zij de autentiseringstrucjes al te serieus
hebben genomen en daar-
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door Du Perron zelf overal zien omdat binnen het boek de bewijzen voor het echt
gebeurd zijn van het verhaalde op tafel gelegd worden. Er zijn nog heel wat andere
oordelen over Het land van herkomst die alle kracht verliezen als het boek consequent
als roman behandeld wordt.
Men kent bijvoorbeeld het verwijt: terwijl de crisis losbreekt, jammert Ducroo
maar door over zijn eigen microrampje, en dat komt omdat Du Perron, het verwende
jongetje, niets anders kon zien. Misschien wàs Du Perron wel zo egocentrisch (ik
zou er niets tegen hebben), maar dat heeft weinig met de voor mijn part larmoyante
houding van zijn hoofdfiguur te maken. Om te beginnen zouden juist deze sociaal
denkende bezwaarden oog moeten hebben voor één omstandigheid: de algemene
ellende van de crisis wordt voelbaar gemaakt aan het lot van een enkeling (met een
paar vrienden). Zo gaat dat in een roman. Verder is het eenvoudig niet waar dat Du
Perron zijn boek schreef als zelfbeklag omdat hij zijn fortuin verloren had. Hij was
er namelijk al aan begonnen voordat zijn moeder dood was, dus toen hij nog dacht
dat zijn toekomst financieel veilig was. Deze reden om mémoires te beginnen is
althans alleen maar binnen het boek waar, waar het sterk beklemtoond wordt (zie
slot eerste hoofdstuk, later geschreven). De armoe heeft dus een functie binnen het
boek, en iedereen die het als roman gelezen heeft, had dat al lang door. Hoofdstuk
17 bijvoorbeeld mag men gerust larmoyant noemen: al is het maar 6 pagina's lang,
de lezer komt er met een gevoel van benauwenis uit. En 18, Indië weer, wordt alleen
al daardoor ook voor hèm een bevrijding. Leeservaring en situatie van de hoofdfiguur
verlopen parallel; lezers die met Ducroo sympatiseren en zij die hem een jankepot
vinden, zullen die litteraire ervaring gemeen hebben. Dit kan bij uitbreiding gezegd
worden voor de hele opzet van de eerste 350 pagina's: afwisseling van doorgaans
korte en steeds beklemmender heden-hoofdstukken met grote brokstukken Indië. Op
de lange baan blijkt deze (ook voor de lezer) geslaagde ontsnapping aan het heden
toch weer krachteloos te zijn, en dat is de tragiek van de schrijver Ducroo. Hij kan
niets tegen het heden, en vooral tegen de toekomst, ondernemen dat niet van te voren
tot zinloosheid gedoemd is. En daardoor weer wordt het belang van de liefde voor
Jane beklemtoond, waar alles in het boek op uitloopt, niet alleen expliciet (in de
ontwikkeling die ik boven geschetst heb) maar ook impliciet. Want de vlucht naar
het verleden, die niet alleen een rapport voor Jane is maar ook een poging tot
ontsnappen aan de toekomst zoals uitdrukkelijk gezegd wordt (en dus ongewild ook
een vlucht van het leven met Jane vandaan), mislukt. Het enige dat overblijft is: Jane.
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Het heeft geen zin, andere misverstanden op te sommen en recht te zetten die ontstaan
zijn door de identificatie van Ducroo en Du Perron. De conclusie mag ook zo wel
zijn dat die gelijkstelling onjuist is, maar door de taktiek van de schrijver uitgelokt
wordt. Waarom doet hij dat?

III
Ik kan nu wel beweren dat alleen door Het land van herkomst als een roman te
beschouwen de verdiensten ervan behoorlijk tot hun recht komen, maar evenmin als
een ander kan ik mij onttrekken aan een sterkere identificatie van schrijver en
hoofdfiguur dan bij de doorsnee roman, en, net als bij Max Havelaar en Henry
Brulard (beide als voorbeelden door Ducroo in het boek zelf genoemd) moet ik
natuurlijk toegeven dat deze wijze van lezen door de auteur bedoeld is. Maar het is
niet zo dat de - ons lezers immers onbekende - werkelijkheid van Du Perron door
het boek verduidelijkt wordt, eerder wordt Ducroo's werkelijkheid ‘meer waar’
doordat wij vermoeden, en door de vlijt der litteratuurhistorici inmiddels gedeeltelijk
weten, dat heel wat van het vertelde even ‘waar’ is als Ducroo het doet voorkomen.
Dat wij ons op heel beslissende punten daarin blijken te vergissen zodra wij een
nauwkeurige controle gaan uitvoeren, bewijst al voldoende dat wij hier met een
autentiseringstruc als een ander te maken hebben. Men moet maar eens nagaan
hoeveel verschil het maakt dat Het land van herkomst niet in één jaar geschreven is,
zoals het binnen het boek gesteld wordt, maar in bijna twee en een half! Het heden
van Ducroo is lang niet altijd dat van Du Perron: in eind '34 schrijft hij bijvoorbeeld
over oktober '33 (zie briefwisseling met Ter Braak). Ook de volgorde van de
gebeurtenissen wordt niet bepaald doordat het in werkelijkheid nu eenmaal zo gegaan
is, maar door de eisen van de roman. De relletjes bijvoorbeeld hadden met het oog
op de realiteit in het begin kunnen staan, maar krijgen hun functie pas waar zij nu
voorkomen: aan het eind.
Wat wij aan ‘werkelijkheid’ in handen krijgen, kunnen wij dan ook niet beoordelen,
zolang wij alleen het boek ter beschikking hebben, maar dat is eigenlijk niet het
interessantste. Veel frappanter is dat wij zònder het precies te weten veel te gauw
bereid zijn om aan te nemen dat het verhaal ‘echt gebeurd’ is. Ook wanneer men dat,
zoals ik, ziet als een gevolg juist van een arrangement, blijft die verhouding tot de
‘echte’ werkelijkheid intrigeren. Hoe komt die sensatie van ‘autenticiteit’ tot stand?
Het is duidelijk dat het gevoel bij de lezer dat hij met de autentieke werkelijkheid
van Du Perron te maken heeft, afgeleid is van een ander: dat Ducroo
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verslag uitbrengt over ‘ware gebeurtenissen’ en aangezien Ducroo niet bestaat,
trekken wij de lijn door naar Du Perron. Wij zijn dus het slachtoffer van een
gecompliceerde vorm van de illusie dat ‘iemand die zoiets aangrijpends schrijft, zelf
al die verdrietige dingen meegemaakt heeft’ (met een dergelijk standpunt wordt in
Het land van herkomst ergens de spot gedreven), gecompliceerd maar even onjuist
als de simpele versie. De eerste vraag voor de lezer is; waarom is het Ducroo te doen.
Pas als hij daar antwoord op gegeven heeft, kan hij beginnen aan de vraag; waarom
pakt Du Perron het zo aan.
Ducroo, gelukkig, is niet zwijgzaam op dit punt. Op p. 120, aan het eind van een
hoofdstuk dat zo vol feitjes zit dat er geen andere verklaring voor het vertellen ervan
overblijft dan: omdat het zo gebeurd is, komt deze mededeling: ‘Voor een ander (met
de lezer wordt altijd rekening gehouden! JJO) moet het zijn als een inventaris, een
plattegrond alleen; aesthetisch zou het anders moeten worden gerangschikt en lijkt
dit misschien opgeschreven met een kaart Hebt U niets vergeten? boven de schrijftafel.
In werkelijkheid is het dan het nadeel van een te goed geheugen; ik heb honderd
bijzonderheden verzwegen die ik gemakkelijk had kunnen terugvinden. Deze manier
is voor mij de natuurlijkste, en alles welbeschouwd vind ik geen beter argument.’
Die laatste zin cursiveer ik, want ik vind hem goud waard, als slimmigheid. Wat is
die natuurlijkheid voor een argument, in een roman? Een aesthetisch toch zeker?
Natuurlijkheid is een criterium bij een bepaald soort litterair werk, namelijk dat werk
dat de indruk wil wekken ‘gewoon verteld te worden’, de neerslag van een mondeling
verhaal te zijn. ‘Ik vertel er zo mooi over (over Indië); ik kan mijn europese vrienden
- vooral zij die hollands verstaan - dat land zo levend maken; er zijn er dus die mij
raden er over te schrijven zoals ik vertel’. (p. 28-29). Schrijven zoals men vertelt, dat uit een orale traditie stammende procédé wordt hier gevolgd. Vandaar dat wij
haast bij de schrijvende Ducroo op schoot komen te zitten.
Sporen van orale traditie zijn in alle egotistische litteratuur te vinden, al ziet het
resultaat er anders uit wanneer de oorsprong ligt in de 18de eeuwse salons (zoals bij
Diderot, Chamfort, Stendhal gedeeltelijk, Léautaud nog) dan wanneer het gaat om
iemand als Du Perron die door een veel ‘volkser’ achtergrond gevormd werd. Men
mag immers wel aannemen dat ook op dit punt ‘het land van herkomst’ zijn invloed
heeft laten gelden. Dat Du Perron een grote voorkeur had voor het bovengenoemde
rijtje auteurs spreekt vanzelf; dat hij er au fond niet eens zo heel veel mee gemeen
had niet minder.
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Wie bewijzen van een orale traditie als achtergrond in Du Perrons overige werk wil
aantonen, hoeft niet lang te zoeken: gedichten bundelt hij onder de titel Parlando,
verhalen schrijft hij in dialoogvorm (uniek in de wereldlitteratuur; ik ken alleen de
roman Jean Barois die met Nutteloos verzet vergeleken zou kunnen worden, wat het
procédé betreft); een groot deel van zijn overige werk bestaat uit anecdoten, soms
ook weer in dialoogvorm; zelfs een kritiek kan die gespreksvorm aannemen. De bij
Du Perron opvallende litteraire vormen zijn hoogst zelden de stilering van
schrijf-procédé's, zoals brieven (en als het wel zo is: wat voor soort brieven!) maar
van praatvormen.
Het land van herkomst is een niet minder sterk voorbeeld van die orale achtergrond
dan bijvoorbeeld Nutteloos verzet. Voortdurend door is Ducroo zelf in zijn verhaal
aanwezig, in de verleden-gedeelten als de man die in de kring zit, over zich zelf
vertellend; in de heden-gedeelten als gespreks-partner in uitgebreide conversaties.
Actie komt er nauwelijks in voor, alleen als iets dat buiten Ducroo om gaat en dat
moet bewijzen tot welk een graad van ellende het bestaan gekomen is. Kortom, het
verhaal gebeurt niet, maar wordt verteld.
Natuurlijk heeft die aanpak van vertellen met andermans revers in de hand weer
bepaalde gevolgen die men net zo goed de reden van de hele methode kan noemen,
bijvoorbeeld dat de lezer geen ogenblik met rust gelaten wordt, voortdurend de
verklaringen van de verteller erbij moet horen en als de juiste aannemen. Maar dat
behoort tot het terrein van de imponderabilia, want het hangt van de lezer af in
hoeverre hij de schrijver daarin zijn zin geeft, of juist niet, of soms wel soms niet.
Zonderling, deze anti-tonelist die verhalen arrangeert alsof het toneelstukken zijn.
Gomperts heeft wel gelijk: Du Perron had veel weg van de acteur en bestrijdt in hem
eerder de rivaal dan de vijand. En ook dat heeft met de orale achtergrond van zijn
werk te maken. De ‘ongedwongen’ verteller, die zich identificeert met zijn hoofdfiguur
en diens ‘waargebeurde’ ervaringen, heeft iets van een acteur, alleen: hij ‘speelt
zichzelf’. Juist op dat punt staat de op het gestileerde vertellerschap teruggaande
franse ‘égotiste’, voor wie het hele bestaan een comedie is, aan de andere kant. Bij
Léautaud en bij iemand als Wilde vindt men dan ook niets van deze bezwaren tegen
toneelspelers. Zij zijn zelf acteurs, tot in hun dagelijks gedrag. Om de kring te sluiten:
de identificatie door de lezer van de schrijver met de hoofdfiguur is een gevolg van
de met orale effecten werkende vertelstijl, en dat gevolg wordt wel degelijk beoogd
door de schrijver. Maar daarom staat hij er niet minder om te liegen dat de bladzijden
zwart zien.
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De ontdubbelde vader
Kees Fens
Aanvankelijk lijkt het erop, dat De grauwe vogels van Arthur van Schendel trekken
van overeenkomst zal gaan vertonen met Een Hollands drama. Een jongen groeit
op in het rechtzinnig huis van anderen; zijn - in dit geval vóór zijn geboorte - gestorven
vader was een godloos man met een zwart verleden; er is de angst bij de anderen,
dat de zoon zal worden als de vader, hetgeen in het eerste hoofdstuk één keer
vermoedensgewijs en één keer rechtstreeks wordt uitgesproken. Maar er is al dadelijk
ook een belangrijk verschil: de manier waarop de lezer over de vaderfiguur wordt
ingelicht. In Een Hollands drama weet de lezer aanvankelijk meer over Floris' vader
dan Floris zelf; diens financiële wangedrag, dat door de vele schuldeisers een publieke
zaak werd, staat voor de lezer vast, - met de hele stad is hij ervan op de hoogte; de
zelfmoord was een duidelijke wanhoopsdaad. Er blijft weinig te raden over. In het
eerste hoofdstuk van De grauwe vogels komen we over de vader van Kasper Valk
niet meer te weten dan de jonge Kasper zelf weet; de blik van de lezer reikt niet
verder dan die van Kaspers ogen. In die ‘wetenschap’ staat één ding vast: de vader
is gedood door de bliksem; in de interpretatie die er door de anderen aan gegeven is:
de vader is gestraft door het vuur uit de hemel. Een deel van het vaderbeeld krijgen
lezer en Kasper te horen in visie en interpretatie van anderen, al dadelijk op de eerste
bladzijde van de roman: ‘Hij was een oude man geweest, niet dom, maar zo hard als
steen, een goddeloze, een zelfzuchtig man die aan niets dacht dan aan zijn planten
en geen mens aankeek. Zo als men deed, zo kreeg men het thuis bezorgd en voor elk
kwaad lag de straf gereed.’1 Het andere deel krijgt Kasper te horen in verhalen en
geruchten van ongenoemde getuigen. Vermoedens en onzekerheden overheersen in
die verhalen, en het kan niet anders: de oude Valk stond terzijde, had met heel
weinigen omgang, maar stond wel in

1

Geciteerd wordt naar de jongste uitgave in de reeks ‘Witte Olifant’, A'dam, 1966.
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het blikveld van de dorpsbewoners, die hun eigen geschiedenis rond zijn figuur
maakten. Die uit vele verhalen opgebouwde geschiedenis krijgt Kasper als historische
waarheid te horen, hij kan zich slechts verzetten zonder te kunnen weerleggen:
‘Wanneer hij daarvan hoorde werd hij zo kwaad dat hij de hark neergooide en wegliep.
Achter in de struiken, waar niemand hem kon zien, stond hij te huilen. Hij wist niets
dat hij er tegen kon zeggen en toch was hij zeker dat het alles gelogen was.’ Wie de
vader geweest is, welke daden hij bedreven heeft, het blijft onbekend. Het lijkt erop,
dat de vragen rond zijn persoon en leven voor Kasper en de lezer niet meer opgelost
zullen worden. Vanaf het tweede hoofdstuk verdwijnt de vader trouwens uit het
verhaal.
Tot aan het begin van het dertiende hoofdstuk heeft het er de schijn van, dat de
geschiedenis van de vader in het eerste hoofdstuk definitief afgesloten is, zodat de
vraag naar het ‘waarom’ van het vertellen van die geschiedenis binnen het geheel
van deze roman niet onredelijk is, al kan er een verklaring liggen in het levensinzicht
van het toeval, dat de jonge Kasper overhoudt uit wat over zijn vader wordt verteld.
Dat inzicht is strijdig met de normen gehanteerd door de gemeenschap waarin hij is
grootgebracht. Tijdens zijn verdere leven zal die gemeenschap voortdurend Kaspers
leven en inzichten blijven toetsen aan haar normen.
Van welke aard Kaspers leven zal zijn wordt door de schrijver niet verzwegen.
Wanneer de dood van een der juffrouwen, bij wie hij in huis woont, gaat verteld
worden, wordt dat als volgt ingeleid: ‘Toen kwam de verandering, de eerste van de
slagen die hij te verduren kreeg.’ Het lijkt niet het geëigende middel om de spanning
er bij de lezer in te houden; hij weet wat hem te wachten staat; de roman zal een
afwikkeling van het aangekondigde zijn. Ondanks de zekerheid van de komende
rampen, is er toch een maximum aan spanning bereikt door de voortdurend
gesuggereerde mogelijkheid dat de zaken een keer kunnen nemen. Kasper wordt
gewaarschuwd, er wordt getracht hem te corrigeren, geen enkele handeling van hem
wordt zonder commentaar gelaten. Waarschuwing, poging tot correctie en voortdurend
commentaar komen van de ‘vrienden’, die in het begin van het tweede hoofdstuk Kasper is nog scholier in de stad - hun entree in de roman maken. Lijken zij in het
tweede hoofdstuk alleen zichzelf te vertegenwoordigen, vanaf het derde hoofdstuk
wordt hun eigenlijke positie binnen de roman duidelijk: de vrienden
vertegenwoordigen de gemeenschap en de normen van de gemeenschap. Kasper staat
buiten die gemeenschap, hij is een, letterlijk, uitzonderlijke figuur: ‘Al kort daarna
was het verschil begonnen en wanneer hij er over nadacht meende hij dat
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het aan hem lag’, zo begint het derde hoofdstuk. Die uitzonderlijkheid plaatst hem
in het blikveld van de gemeenschap: er wordt over hem gesproken, zoals er eens
door ‘men’ over de vader werd gesproken. Aan het derde hoofdstuk ontleen ik: ‘Aan
de rustdag kon hij zich niet houden. Men had er in het dorp aanmerking op gemaakt
en vooral van Peter Krien verdroeg hij het slecht, die hem kende en beter had moeten
weten’. ‘Er werd verteld dat hij het vak nu degelijk ter hand nam’. ‘Men zag Kasper
Valk bezig in zijn tuin van de vroege ochtend tot in de schemering en het werd voor
menigeen in het dorp een gewoonte er eens langs te lopen en te kijken hoe tierig er
alles stond’.
Nu zou Kasper wellicht een even ‘legendarische’ figuur zijn geworden als zijn
vader - slechts geobserveerd door ‘men’, die leven en handelen naar eigen normen
interpreteert - als hij door zijn huwelijk met een tot de kerkgemeenschap behorende
vrouw zijn uitzonderlijkheid niet ten dele had opgeheven, - voor het andere deel is
ze er nog door geaccentueerd. Aan zijn huwelijk ontlenen de vrienden de bevoegdheid
tot bemoeienis. Hoezeer zij namens de gemeenschap spreken, blijkt uit een passage
in het begin van het vijfde hoofdstuk, waar Dirk Blok tot Kasper zegt: ‘Valk, we
kennen je voor een eerlijk man, stipt in het werk, al blijf je dan hard van hoofd tegen
de waarheid’. Wat de vrienden pogen, zou omschreven kunnen worden als
normalisatie van de extremiteiten, in hun ogen door Kasper Valk aangehangen.
Gedreven worden zij daarbij door hun waarheid, die zij voor de absolute waarheid
houden. Vanaf het eerste schuchtere optreden van de vrienden in het begin van het
tweede hoofdstuk blijkt, dat zij en met hen de gemeenschap het in alles, tot in de
kleinste dingen toe als het gebruik van kunstmest door Kasper, met Valk oneens zijn.
Alle dagen van Kasper worden begeleid door hun tegenstem. Uitvoerige discussies
hebben niet plaats. Men kan in de bekoring komen een vergelijking te maken met
het boek Job. Er zijn evenwel te veel verschillen om die vergelijking zinvol te maken,
al zijn er enkele plaatsen in De grauwe vogels die in opzet aan Job herinneren. In
het boek Job heeft men te doen met een theologische discussie na afloop van de
ramp; het boek is grotendeels een bezinning achteraf. Was de geschiedenis van
tegenslagen van Kasper Valk ononderbroken verteld tot het uiterste punt dat deze
ramphistorie in het voorlaatste hoofdstuk bereikt en zouden daarna de vrienden in
discussie met Kapser Valk zijn gekomen, er zou van overeenkomst gesproken kunnen
worden. In De grauwe vogels heeft evenwel nauwelijks bezinning achteraf plaats;
er is bij de vrienden juist een voortdurende poging de door hen voorziene fatale
afloop te voorko-
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men door Kasper van zijn uitersten terug te brengen: het negeren van de waarheid
en het niet erkennen van Gods hand; zijn extreme naastenliefde, waarvan het
oer-christelijk karakter - Kasper denkt en doet vaak christelijker dan de
vertegenwoordigers van de christelijke gemeenschap - de vrienden ontgaat.
In hoeverre werkt het optreden van de vrienden nu spanningverwekkend? De
vrienden vertegenwoordigen niet alleen de toevallige dorpsgemeenschap waarin
Kasper woont; zij representeren ook het ‘gezonde verstand’, de middelmaat, krachtens
welke ‘men’ oordeelt en handelt. Het optreden van Kasper onttrekt zich in alle
opzichten aan de normen van ‘men’, het beantwoordt in geen enkel opzicht aan het
gemiddelde. Met die ‘men’ nu kan de lezer zich voor een belangrijk deel identificeren
(tenzij die lezer zelf een even extreem denkende en handelende figuur is als Kasper
Valk; in dat geval zal het boek spanningloos verlopen). Valk komt dus niet alleen te
staan tegenover de dorpsgemeenschap, maar daarmee tegelijkertijd tegenover de
lezer van de roman. Met de vrienden ziet de lezer de fatale gevolgen van Kaspers
extremiteit; hij zou, evenals de vrienden, Kasper tegen willen houden. En het zal niet
zelden gebeuren, dat de lezer meent, dat in Valks neergangsgeschiedenis nu een punt
bereikt is dat hij voor de redelijke argumenten van de vrienden zal moeten zwichten.
Als die lezer dat meent, hoopt hij ook en vele malen bij de ontmoeting tussen Valk
en de vrienden ontstaat er bij de lezer spanning over de uitslag. De mogelijkheid tot
identificatie met de ‘men’ dat de drie vrienden representeren, betrekt de lezer in het
romangebeuren, geeft hem een rol, maakt Kasper óók tot de publieke figuur van de
lezers.
Op één zeer belangrijk punt in de roman wordt Kasper door de vrienden in het
gelijk gesteld: bij zijn besluit zijn halfbroer Thomas in huis te nemen. Kaspers
motivering doet hen zijn besluit bijvallen en de protesten van Kaspers vrouw, Heiltje,
negeren. Kasper meent in een schuldpositie tegenover zijn broer te staan en dat samen
met zijn vrouw; samen zullen zij de schuld moeten delen. Op dit beslissende punt met de broer komt het noodlot binnen - vertegenwoordigen de vrienden alleen de
rechtvaardigheidsvisie van de dorpsgemeenschap; een ‘men’ wordt niet
gerepresenteerd; identificatie van de lezer met de vrienden is hier onmogelijk doordat
de lezer uit wat in de voorgaande bladzijden van de roman verteld is, meer weet dan
de vrienden; en uit dat ‘meer weten’ kan hij de fatale gevolgen van het besluit
voorzien. Hij weet ook, dat de overeenstemming tussen Kasper en de vrienden er
een in schijn is: beider begrip van hetzelfde woord schuld is verschillend. Op dit
punt van de roman staat de

Merlyn. Jaargang 4

461
lezer met Heiltje tegenover Kasper en de vrienden; in de rest van de roman, als de
fatale geschiedenis op gang gekomen is, staat hij nagenoeg steeds met Heiltje en de
vrienden tegenover Kasper.
De neergang van Kasper, de rampen over hem en zijn gezin, lijken veroorzaakt
door de consequenties in zijn houding: hij zal de schuld tegenover zijn broer volkomen
delgen en daarom, ondanks alles, Thomas bij zich in huis houden. Het heeft er de
schijn van, dat alle rampen het gevolg zijn van een extreem rechtvaardigheidsgevoel.
Door ‘lijken’ en ‘schijnen’ te zeggen, heb ik al iets te veel gezegd. Tot en met het
twaalfde hoofdstuk denkt de lezer, dat de genoemde oorzaak ook de werkelijke
oorzaak is. En al blijken alle pogingen, Kasper tot redelijkheid te brengen, vergeefs,
de lezer blijft hopen op het inzicht bij Kasper, dat aan de inlossing van een schuld
niet alles kapot behoeft te gaan; dat een rechtvaardigheidsgevoel grenzen heeft. Aan
het einde van het twaalfde hoofdstuk keert Kasper met zijn gezin en met Thomas
terug naar het ouderlijk huis, ‘Weltevreden’. Het dertiende hoofdstuk begint dan als
volgt: ‘Toen in de volle zomer Kasper in de tuin mocht gaan zag hij onder de
noteboom een oude man, die naar hem toekwam en zeide dat hij binnen was gelopen
omdat het hem verwonderde dat er weer een van de Valks op Weltevreden was komen
wonen. Hij had hier gewerkt bij de oude Valk haast vijftig jaar geleden, en later, toen
hij op Zomerlust werkte, was hij er dikwijls geweest om raad te geven’. Daarmee is
ineens over de elf voorgaande hoofdstukken heen het contact met het eerste hoofdstuk
weer gelegd. Na jaren wordt Kasper geconfronteerd met een directe getuige van het
leven van zijn vader. En met Kasper de lezer, want, evenals Kasper, weet de lezer
over de vader slechts dat wat in het eerste hoofdstuk bij geruchten en verhalen over
de vader verteld is: oncontroleerbare berichten, die slechts onzekerheden achterlieten.
Wat gebeurt er nu? In de verhalen die de directe getuige, Jan Tarp, vertelt worden
de geruchten uit het eerste hoofdstuk bevestigd: de onzekerheden verdwijnen. Er
komt een scherp waarneembaar beeld van de oude Valk. Sommige passages doen
denken aan een invuloefening: alle gaten en onzekerheden uit de verhalen en de
geruchten worden verwijderd. Tarp specificeert en geeft details.
Wat gebeurt er nu voor de lezer? Hij ziet de vader gestalte krijgen en dat zo dat
hij in het ene leven de twee levens, van Kasper en Thomas, herkent. Er heeft als het
ware een ontdubbeling van de vader plaats; de vader komt gesplitst in Kasper en
Thomas in levende lijve voor de lezer te staan. Het leven van de vader is in twee
personen voortgezet: in de een zijn positieve, in de andere zijn negatieve
eigenschappen. De opvatting dat met het der-
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tiende hoofdstuk over de elf andere heen het contact met het eerste is gelegd, behoeft
deze correctie: het contact is nooit verbroken geweest; het had er de schijn van, dat
vanaf het tweede hoofdstuk een andere geschiedenis begon. In werkelijkheid is een
geschiedenis, in het eerste hoofdstuk bij flarden verteld, doorgegaan, in twee kinderen
van de Oude Valk. In één punt komt alles op onthutsende wijze samen. Het voorlaatste
hoofdstuk, waarin Heiltje door Thomas met een bijl wordt gedood, besluit met deze
ene zin, die, doordat ze als een aparte alinea wordt afgedrukt in haar isolatie een
beslissende betekenis krijgt: ‘Onder de lamp in de keuken bekeek hij (Kasper, F.)
de bijl en het was hem of hij die vroeger had gezien, lang geleden’. De lezer weet,
dat Kaspers vermoeden juist is. In het eerste hoofdstuk wordt verteld, hoe de jonge
Kasper samen met de knecht Gerrit eens naar het ouderlijk huis is gegaan: ‘Samen
met Gerrit was hij eens over het hek geklommen, dat waggelde aan de wrakke paaltjes,
maar toen Gerrit een roestige bijl had opgenomen die er tegen de voordeur stond,
bekeken en weer neergezet, waren zij weer weggegaan. Een naargeestig huis had hij
het genoemd, waar voor een kind toch niets aardigs te zien viel’. Het lijkt bij eerste
lezing een willekeurige mededeling; ze krijgt iets meer betekenis door de geciteerde
slotzin, zonder dat er overigens iets meer dan een voor de roman weinig relevant
(laat ik dat aanstootgevende woord ook eens gebruiken) toeval blijkt. Maar tussen
de mededeling aan het begin en die aan het slot van het voorlaatste hoofdstuk staat
in het dertiende hoofdstuk het verslag van een verhaal van Tarp. Het gaat over de
oude Valk: ‘Wat er binnenshuis gebeurde kon men eigenlijk geen ruzie noemen,
want mevrouw hoorde men niet, maar de oude raasde en tierde tot laat in de nacht
en sloeg er alles kort en klein, hij ging er voor naar de schuur om een bijl te zoeken.
De portretten aan de wand had hij zo allemaal vernield. In de hele streek hield men
hem voor een goddeloze die op zijn tijd zijn straf wel krijgen zou. Tarp had daar
andere gedachten over. Hij hield zijn hart vast wat mevrouw overkomen mocht. En
daar dacht zij zelf ook aan, want als hij zo te keer ging sloot zij zich op. Maar gelukkig
gebeurde er niets. Zij ging naar de stad en daar stierf zij’.
Met de dood van Heiltje is deze onvoleindigde geschiedenis uit het verleden
voltooid, waarbij het er niets toe doet of het hier alle drie keren feitelijk dezelfde bijl
betreft. Binnen dit romanverhaal van herhalingen kan het niet anders dan dezelfde
bijl zijn, ervan afgezien of het materieel dezelfde is.
Waarom moest juist Heiltje als slachtoffer vallen? Er kan gewezen worden
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op de fatale geschiedenis met het geweer, die Kasper, Thomas en Heiltje met elkaar
verbindt en Thomas met Heiltje ook nader verbindt dan met zijn eigen vrouw (voor
wie in het romangebeuren ook geen plaats is; zij blijft het hele romanverhaal door
een kleurloze figuur). In die zin hoort Heiltje even zeer toe aan Kasper als aan Thomas
en kan men in de moord een parallel zien met de pogingen tot moord op zijn vrouw
door de oude Valk. Men kan ook wijzen op de duidelijk de hele roman door aanwezige
jaloersheid van Thomas op Heiltje: zij staat in tussen hem en de enige mens, van wie
hij meent begrip te ontvangen: zijn broer. Bovendien ziet Thomas Kasper belaagd
door diens vrouw. Tijdens lezing van de laatste hoofdstukken wordt de ware aard
van de jaloezie van Thomas helder. En tegelijkertijd blijkt ook, dat Heiltje, in andere
zin dan tot dan gedacht, ook slachtoffer is van Kasper. Heiltje staat de
wezensnoodzakelijke eenheid tussen de twee delen van de oude Valk in de weg, zij
is te veel. Alleen vanuit de splitsing van de ene natuur in tweeën en vanuit de
natuurlijke aantrekkingskracht die de twee delen op elkaar hebben, zijn de fatale
verbondenheid tussen Kasper en Thomas èn de ondergang van Heiltje te verklaren:
tegen die natuurkracht kunnen geen redenering en vrouw op. En in dat natuurgebeuren
is Kasper een even sterke partij als Thomas, de aantrekkingskracht is, hoe kan het
anders, wederzijds. (Wanneer Ter Braak in zijn essay over De grauwe vogels in zijn
bundel In gesprek met de vorigen Thomas een caricatuur van Kasper noemt, ziet hij,
dunkt mij, de onderlinge verhoudingen niet scherp). Die gelijkwaardige plaats van
Kasper - gelijkwaardig, hoewel anders geaard dan Thomas - brengt mee, dat Heiltje
ook zijn slachtoffer is. Dat is ze eveneens binnen het perspectief waarin Kaspers
handelen verklaard wordt uit zijn willen delgen van de schuld. Wanneer men echter
de ontdubbeling van de vader in de twee zonen aanneemt, wordt haar slachtofferschap
er een met een langere voorgeschiedenis, een meer onontkoombaar ook, want gegeven
in het huwelijk met Kasper: zij deelt in de vloek van het geslacht Valk; in de persoon
van de vader is haar lot al aanwezig.
Accepteert men deze oorspronkelijke variant van de deterministische roman, dan
komt al hetgeen in de hoofdstukken twee tot en met twaalf is verteld, binnen een
andere ordening te liggen. Aan de bovenkant blijft de oorspronkelijke ordening: de
vrienden trachten Kasper ervan te overtuigen, dat delging van schuld grenzen heeft;
dat aan Thomas niet langer een plaats in Kaspers huis gegund kan zijn, dat de
schulddelging niet een gezin kapot behoeft te maken. De redeneringen van de vrienden
zijn redelijk en zolang de lezer niet beter weet, kan hij zich met hen op veel punten
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identificeren. Na lezing van het geheel blijkt dat onder het oppervlak, op een tweede
laag, een meer wezenlijke ordening aanwezig is: die van de twee-eenheid van de
broers, die Kasper alles van Thomas doet accepteren en Thomas op Kasper
aangewezen maakt. Alle praten van de drie vrienden was, zoals nu blijkt, bij voorbaat
vergeefs: zij hebben niets geweten van de krachten die aan het werk waren en
waartegen geen enkele redenering kracht kan aanbrengen. Hun machteloosheid - en
die van de lezer! - krijgt een ander karakter. Door de gevolgde opzet, zoals ik die
boven heb trachten te omschrijven, kent de lezer achteraf de kracht van het noodlot
als betrokkene bij het noodlotsgebeuren; de keer in de geschiedenis, waarop hij tot
het dertiende hoofdstuk hoopte, was onmogelijk, voor de lezer aan het einde van het
boek door een andere oorzaak dan voor de vrienden. De grauwe vogels blijkt een
noodlotstragedie die zich aanvankelijk voordoet als een tragedie tengevolge van
persoonlijk eigenzinnig handelen. En het laatste is ze voor de vrienden gebleven.
De drie vrienden treden op namens de christelijke gemeenschap. Aan hun
christendom ontlenen zij voor een deel de argumenten waarmee zij Kasper tot andere
gedachten trachten te brengen. Zij spreken daarbij vaak in de taal van de bijbel,
waarmee Kasper een bijbelse figuur wordt: hij heeft zijn voor- en soortgenoten in
de schrift. Dat ontneemt aan zijn handelen een persoonlijk karakter, - hij is in de
ogen van de bijbelvasten minder uniek dan hij wellicht zelf mocht denken. Zijn leven
is in de bijbel beschreven, zodat de drie ook weten wat hem te wachten zal staan.
Een vorm van christelijk determinisme! Binnen de bovenste ordening is het gesprek
tussen de vrienden en Kasper een discussie tussen christendom en eigenzinnigheid
en hoogmoed, waarbij het christendom niet tegen de eigenzinnigheid op kan, hetgeen
het zijn gelijk-achteraf niet behoeft te ontnemen evenmin als er de onjuistheid van
zijn argumenten uit blijkt. Binnen de tweede ordening stelt het christendom zich
teweer tegen het noodlot en het verliest die strijd. Zijn zwakheid blijkt, want voor
de nederlaag kan niet meer verwezen worden naar de hardnekkigheid van de
tegenpartij. De conclusie is, dat het noodlot het christendom in kracht te boven gaat,
met welke sluitsom alle gepraat van de christenen in deze roman ijdel wordt.
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[Gedichten van J. Hamelink, H.C. ten Berge, G. Kouwenaar, P.
Hawinkels, L. Vroman en A. Zuiderent]
Jacques Hamelink
Samenhang
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Alaska
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Huiverman
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Horen
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Jacques Hamelink
Equilibrium
Nacht roert geheimtaal aan.
Mijn slijmmond heeft de smaak van pepermunt.
Hees bloedgroepgevoel: ik ben mijn eigen kind.
De huid sluit nauw om het vlees.
Ononderbroken klokken uren met droge keel.
In holten van kalmoes tovert de wind.
Ik ben geheel één met mijn lichaam,
Een koortsvrome gezindte. Ergens in huis is schik
Omdat de kerkdienst nog niet begint.
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Jacques Hamelink
Bivak
Herfst. Wij huizen in schuilkelders.
Egelstellingen werden betrokken. Wij zijn
Roestende legers, nevelbruiden.
Middeleeuws liggen de akkers bekleed
Met bossen en steden. Onze lichamen
Raken verkleefd aan meeldraden, dicht.
Ontheemd zijn wij weerom,
Aangewezen op droogkruiden,
Duizelingen, wervelgaten, lichtekooien.
Mompelen in onze keel, mompelen
Beweert veel meer dan wij weten
Aan warme kleinsteedse geheimenissen,
Mompelen en zich vergissen in wegen.
Wij zitten stil, witbezweet opeens,
Onbekend in slaapwandelende winterkwartieren:
Kilte en vroege koningsveren van kinderen.
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Jacques Hamelink
Kindergedicht
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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H.C. ten Berge
Ekstravaganten
Naar bazel naar mexiko-city
schuiven arnout en heer omnes, steekt
heer omnes als een goed gezwel zijn snuit in molm en luis
waar taal is onttoverd
en de wortels van de grijns een grimlach begroeten
zoekt heer omnes de korrupte image
te ontkleden, te tuchtigen
zoals de klopper van de voetveeg zich tegoed doet
aan de deurmat
hitst hij het konvent op van de letternonnen
die met arnout liever nayen
dan de spil hanteren,
waardoor taal de klos was
van teveel geparfumeerde buidelheren
zegt heer omnes die wat aan kan
met de kunsten en kapsones
in de kunsten kraakt
zegt hij
in nomine pannekoeck
filium & tantum
comt weder Butitum nil oft aliquantum
en kruip zo driemaal om het vuur
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en mom splijt het masker van poëzie
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Gerrit Kouwenaar
Vrienden, geloof het woordenboek
1
Onderweg naar
zie ik een
denk ik aan
vrienden, geloof het woordenboek
sloop de overtreffende trap
dit eigendunkelijk thuiswerk
deel mos mede
reizend in licht ontdaan van
is de wanhoop een bord pap
ik heb een hele wereld gebouwd
met niets en ik lijd
geen armoe
morgen zit ik nu al monter
en ik verhaal lachend -
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2
zeiden zij mij: al die klinkers
medelezers stijlfiguren meiden
van vroeger in kanten broeken en wat zei je
zei je?
al in een nanacht, maar met nog vóór je
een nacht
en het verbaasde ontwaken dat jij nu langzamerhand
wel van buiten kent
te dof te veel licht, oh kortom
altijd te laat inderdaad te
vroeg tevens
en zeiden zij mij zo zacht maar al die bijtende
klinkers die op fluweel liggen
gapend als klerken op maandag
en fluisterden zij tenslotte zie zo
sociaal als een brood en ik luister
nog en word ouder -
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3
zelfs als ik er een ogenblik ben
de osmose dus waar is
praat ik er niet van
(omdat vlees etcetera lees
mijn verzamelde werken)
ik laat mij bestaan voor een meisje
gekleurd van wat ik verzwijg
elk oog dat zich bevrijdt uit zijn kassen
en door zwaarder beladen wimpers
zwart mij zijn onschuld aanreikt
breekt valt naar binnen en wordt
al niet meer gezien
mij verplaatsend dwarsdoor de avond
als een domme mol door een washand
is het ogenblik mij het liefste
het dikste het blindste -
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4
eindelijk weer: als een kaatsende blik
had gebiggeld was zij
zelf paarse traan onder een strodak
was zij verdampt
omdat zij er zijn mocht
in een helderheid als van
een gesmolten ruïne een droom
die jaren later gestold blijkt en zinloos
de niettemin tastbaar aanwezige
toen al onmogelijk getoverde
ontwortelde straten en lanen van vroeger
geklemd in een herfst van wat
zwaarder belommerde iepen
bevolkt door dezelfde meisjes met ogen
nu dochters
ik
mijn hand dicteert mijn cirkels
door eendere lijnen
wat is er gebeurd dat ik deze zelfde
toekomst nu weerzie?
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5
niets!
daar rijs ik al op de top van de golf!
au!
om 5.43 vliegt
een vlieg in mijn oog
daar rondom het zoëven en straks
van lijf en horloge
alsook de voorlopige eeuwigheid van het decor
toch
hoe zij de trap afdaalde
de laatste trede alvorens
alvorens alles
dus zeg maar die ene seconde / ellendige
mondvol / het steeds weer geringere heden ener
haaswitte dij maar reeds
vertrapt mijn kleinzoon kwijlend de camera
ik druk je de hand
de schoonheid kucht in een borst en pratend over
een bikini een boek een medicijn
legt de arts de nacht op het oog
en schrik je van ledige lucht -
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Gerrit Kouwenaar
Een dikke minuut
Een dikke minuut: god
knipt niet zijn nagels maar de mijne
en als ik zit in mijn stoel valt er niets
te melden noch te beluisteren
zelfs geen mus
de machteloosheid wordt zo groot
dat het geboorteregister te klein wordt
wereld legt zich op wereld
in elke porie van wiens huid dan ook
ik zit / een kubus / half zeven
de groentesoep knort / de braadkip grinnikt / ik
smikkel bij voorbaat / de braadkip
neemt zijn raadsel mee in zijn graf
dwz zo ontstaat taal oa
tegen beter weten onwetend
steeds weer, ontzettend
zinvol en zonder ooit
ook maar iets te bereiken -
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Gerrit Kouwenaar
Bijvoorbeeld
Niets is natuurlijk wanhopig, want wat
doet bijvoorbeeld regen met het tegendeel / bekijk
een mens die een berg ziet
of een grens ruikt
desnoods de belgische
terwijl ik mijn momentjes uitknip
en op zwart/wit papier plak
bijvoorbeeld een indianenkamp of mijn schoenzool, brekend
in de pyreneeën
splijt achter mij de rode zee open, om maar
een kleurig voorbeeld te geven, althans
zo lees ik 's avonds in de krant
in godsnaam / en ook dat
had ik vroeger verduisterd / met een mens bijvoorbeeld of een ik / waarom niet /
in naams naam
denk om de werkelijkheid, kerel! het is
om te brullen!
op het 1ste net doodgaan, verbeeld
door levenden
op het 2de net storing (volgens
de buurman) -
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Gerrit Kouwenaar
Diep ademhalen
Diep ademhalen: blaas een klem
die sluit op een vorm
een mond, ik 's morgens of 's avonds
een vrouw, vlees of vis
de dood, overbodig lidwoord, alleen
te bezien, nooit
te beleven
gebeurtenissen: sporen in sneeuw
ontdekt op vrijdagochtend, op zaterdag dansles, dus de sporen vertrapt tranen, op zondag een wereldoorlog, op maandag
een kater
de onsterfelijkheid van 2 à 3 minuten
per lichaam:
ik ga niet dood maar ik ben het
en zo weet ik, terwijl het licht van de lucht
en wat het aan donker ontwikkelt door mijn pupillen
naar binnen slaat: ik weet dat ik
alles al weet, maar gebaar ontdaan van mijn taal: brood
haas radijzen,
en kan tenslotte alleen
alleen nog en steeds gemeenzamer wat tintelen
van voedselschaarste
als ik mompelend zwijg en
niets meer ervaar -
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Pé Hawinkels
Naar bed
Naar John Donne (1572-1631)
Kom, Vrouwe, geen seconde rust voor mij,
Totdat ik - lig, nou ja, maar werk daarbij.
Ziet men de vijand, - ook wie nimmer kruit
Geroken heeft, houdt 't wachten dan niet uit.
Die gordel af, die straalt als 's hemels kring,
Maar om een wereld sluit van schoner schittering.
Speld van uw borst die plaat, die met pailletten
Der dwazen blik de toegang moet beletten.
Rijg los, 't uur, dat zo welluidend slaat,
Zegt mij: 't is tijd, dat gij naar bed toe gaat.
Uìt dat corset, dat 'k zijn geluk benijd
U na te zijn, te stààn, en dat altijd.
Uw jurk onthult een pracht als bloemenweiden,
Waar heuv'lenschaduw steels vandaan komt glijden.
Dat nare kroontje kan nu af; toon nu
De diadeem van haar, die groeit op U.
Die schoenen uit; betreed dan veilig
Dit bed, der liefde tempel zacht & heilig.
Als men een Engel van de hemel ziet,
Is Die in 't wit, als gij, die 'n hemel biedt
Als Mohammed's paradijs; gaan geesten beide
Soorten in 't wit, toch kan men onderscheiden
Een goede Engel van een boze geest:
Dees' zet ons haar rechtop, en die ons vlees.
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Laat vrij mijn handen dolen, laat ze gaan,
Van voor, van achter, tussen, boven-, onderaan.
Amerika! Mijn nieuw-gevonden-land,1)
Mijn Rijk, 't best met één man slechts bemand,
Mijn Mijn van Edelstenen, Keizerrijk,
Oh, hoe gezegend dees' ontdekkingsreis!
De vrijheid vind ik pas in deze banden;
Zo zal mijn zegel zijn, waar nu m'n handen.
Spiernaakt! Eerst zò kan men de vreugden leren,
De ziel van 't lichaam, 't lichaam van de kleren
Bevrijd. Juwelen zijn slechts, zo te zeggen,
Atlanta's appels, om mànnen voor te leggen:2)
Wiens oog voor vrouwensieraad schittert, wel,
't Hunne wil de dwaas misschien, niet hèn.
Zoals een leuke boekomslag voor leken,
Zo moet de opschik van een vrouw bekeken;
Zelf zijn zij boeken van mystiek; géén dan wij
(Wie hun onbesprokenheid genadig zij)
Moet die ontsluierd zien. Welaan, toon nou
Aan mij, vrijuit als aan een vroede vrouw,
U zelve. Vort nou, ook dit linnen weg,
Op onschuld staat geen straf, wat ik U zeg.
Hier, kijk: ìk ben al naakt; nu dan,
Wat moet U meer bedekken dan een man...

1) Engels: ‘My new-found-land’
2) Nadruk op ‘mannen’, omdat Donne Atlanta's appels hier, niet, zoals in de mythe, als lokaas
voor een vrouw ziet, maar omgekeerd.
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Leo Vroman
Neem b.v. een buurvrouw van ons
Autokarren zijn toch wel
akelig harde schillen hoor
en zo vol geharrewar
dat ze benzienen van woede.
Hun kortgesloten benen
knauwen het jonge lichaam
dat voor ze ligt aan ribbels.
Ik heb hier op de vloer
hun grauwe rubbertanden
alweer bonte giechelpap
uit een maagd zien walsen
daarnet, in gedachten
en dat is nog erger dan op straat.
Ach ja, met mijn tevredenheid
soms ineens wat ontevreden
denk ik dan, voor de narigheid,
dat ik iemand zo bijna aanrijd
en dan erg heb aangereden.
Het waren de nieren ditmaal
op een stukje krantepapier geland
en nat van zwart gootwater
die ik me voorstelde.
Maar vooral bloed
doet het goed
in auto ongelukken
die toch al vergrote vertoningen
van ons wankele denken zijn:
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een atoom kan ons omver kegelen.
We hebben een heel mooie buurvrouw,
tederheid met sproeten, en een nummer
nog op haar arm getatoueerd.
Finally we are going on a vacation
zei ze geloof ik vorige maand.
Nou, ze is dan ook horizontaal
door een voorruit gevlogen
met open ogen, dichte ogen,
ze was dood, levend, dood
terwijl dat allemaal
Weet je, ik heb grote bezwaren
tegen het sterven van jonge
en dan nog aardige vrouwen.
Slechts hun dode haren
kan ik onbezongen
aan de dood toevertrouwen,
maar de doodstille mond,
het verstijven der wangen,
het wegdrijvend verlangen,
de afkoelende kont,
en het vriendelijk gesmak
waar het lijf in verslapt
als het op wordt geknapt,
eerst nog pop, dan prak,
wie dan nog blijft staan
met gezeur of genot
op ontblotend vergaan
die helpt de dood
het slabbetje aan
van een etende god,
die verkracht zijn wees,
die zet vork en mes
in het eigen vlees,
de verwarrende fles
eens uit warm geduld
met zijn bloed gevuld
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giet hij glimlachend leeg.
Deze vrouw was
tussen 2 haakjes
door een straalbezopen
tegenligger de koers haha
hik wat? wat kwijt
met een snelheid van
80 mijl per uur stukgeknoeid,
terwijl haar broer reed
laten we zeggen zo
40 mijl per uur,
dat is dus een samenpersing
van hem en zijn 17-jarige dochter
die ook nog naast hem zat
een samenpersing zei ik
a 120 mijl per uur,
nou dat is nog maar
ruim 50 meter per seconde;
en reken dat voor kompleet
dooddrukken 50 centimeter
waarschijnlijk al best werkt
dan waren ze in een honderdste
seconde van lachen tot spatten.
Dat is niet lang genoeg
voor pijn in de benen
maar wel voor gedachten
die als foto's in de lucht
uit een opengescheurde camera
dwarrelen en van licht verkleuren.
Die van de benevelde moordenaar
waren trouwens al vaag.
Was hij maar blijven leven.
Ik had zo graag even
de brakke drank
uit zijn dronken maag
in zijn glazige ogen
uitgeschonken.
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Ad Zuiderent
Death Valley
ik, ik word woest wakker en ik schreeuw
slangen achtervolgen mij door de lucht
ik spring in mijn jaguar en vlucht wat ik kan
langs zoutpannen en canyons
schiet de sheriff neer die mijn papieren vraagt
en sla over de kop het ravijn in
ik, ik word woest wakker en ik schreeuw
mijn jaguar ligt in duizend stukken
mijn hoofd slaat op hol van droogte
er zit een revolver in mijn keel
die de wolken aan flarden schiet
adelaars trekken een regenboog van rouw
ik, ik word woest wakker en ik schreeuw
de witte tarwe spat uiteen in donkere wolken
mijn wigwam scheurt in stuifmeel en dauw
uit mijn bed springen lichtgevende slangen
mijn hoofd rent op mocassins van gestolde liefde
door pijlen omsingeld naar de dodemansvallei
ik, ik word woest wakker en ik schreeuw
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Onhooftse kronkelingen
F.L. Zwaan
Het artikel van Oversteegen in Merlyn juli 1966 prikkelt mij als Hooftliefhebber tot
een reactie, een prikkel die nog verscherpt werd door de vriendelijke toezending door
de auteur van een overdruk met een persoonlijke opdracht, waarin hij mij het artikel
toewerpt als een uitdaging op mijn uitdaging: ‘wat met een hedendaags dichter als
Lucebert lukt, gaat niet met Hooft of Huygens’.
Om maar meteen het voornaamste te zeggen: ik acht de poging tot interpretatie
volstrekt mislukt, sterker: ik heb in geen tijden zulke kolder gezien, als het ging om
het uitleggen van een 17e-eeuws gedicht. Om deze krasse uitspraak waar te maken
zal ik het artikel maar op de voet volgen en de vinger leggen op alles wat mij niet
bevalt.
Op p. 259 leidt O. ons zachtkens heen naar het besef dat we niet met een eenvoudig
(= makkelijk te begrijpen) gedicht te maken hebben en verklaart op de toon van
volstrekte zekerheid, die voor zijn hele artikel kenmerkend is, ondanks een aantal
bescheidenheidsformules, dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt (cursivering steeds
van mij). Terloops heeft hij reeds de eis gesteld aan voordragers(sters) het tweeduidige
ook in hun voordracht te laten horen. Geen geringe opgave, onmogelijk zelfs.
De lezer, op alles voorbereid, wordt nu eerst nog verder onder de indruk gebracht
door een ironische schets van de wijze waarop hij in zijn onwetendheid het gedicht
reeds gelezen had, simpeltjes, zomaar als doorzichtig document humain. Hij wordt
ervan op de hoogte gesteld dat het gedicht voor hem bestemd is, terwijl de onnozelaar
meende dat het bedoeld was voor Christina, al of niet als omsingelingstruc. Verrast
en gevleid leest hij verder, doordrongen van twee feiten: hij gaat diepe duisternissen
tegemoet en die moeten hèm iets vertellen, hèm persoonlijk.
Nu volgt een brede uiteenzetting van de ‘historische situatie’, waarin tra-
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ditie en vernieuwing door Hooft ten aanzien van rijmschema, metrum en omslag
worden afgewogen.
Rijmschema: O. wil ons wijsmaken dat het rijmschema van ons sonnet is: abba,
abba, cc, deed., (ondanks de duistere noot p. 267) dus twee kwatrijnen, één distichon
en weer een kwatrijn. Hij vertelt niet hoe hij aan deze in Nederland in de 17e eeuw
nooit vertoonde opbouw komt, maar het is duidelijk dat het beginnen van een nieuwe
zin in vs 11 (tevens chute) hem hiertoe brengt. Hieraan hangt hij een theorie op over
een listigheid van Hooft die, traditiebrekend en-handhavend, de ‘omslag’ rigoureus
naar vs 11 in plaats van 12 verplaatst en zo de andere vlieg in één klap vangt;
parallellie met het rijmschema. Het is een leuk spelletje waarin Hooft er niet slecht
afkomt, maar het is onzin. De chute valt in het derde vers van de eerste terzine. Het
inspringen van een aantal vss heeft niets met het rijmschema te maken, maar alles
met hun vrouwelijk rijm. L.-St. geven dit inspringen nauwkeurig weer. O. had dit in
het hs kunnen controleren en moest weten dat L.-St. in dezen nauwkeurig het hs
volgen. En het rijmschema heeft evenmin principieel iets uit te staan met een nieuwe
zin in het gedicht. O. leze bv. eens het sonnet L.-St. I, 276.
Wat over het metrum wordt beweerd is vaag en houdt geen steek. Vanzelfsprekend
speelt de onbeklemde e een grote rol in het jambische vs, maar andere vocalen spelen
wel degelijk mee. In zijn vb. Wanneer de Vorst des lichts enz. verwaarloost O. de
accentverhouding in Wanneer, slaet aen. En wat was de kwaliteit van de onbeklemde
e in de 17e eeuw? Kent O. de publicaties daarover niet en de communis opinio
tegenwoordig, dat we hier zeker niet te maken hebben met het doffe klankje van nu?
De eerste regel van het besproken sonnet is zeer duidelijk jambisch, zonder enige
‘schwa’. Dat de eerste drie woordparen een ‘jambische indruk’ zouden maken omdat
‘lief’ in het betekenisverloop een belangrijker woord is dan ‘mijn’ is wartaal. Het
gaat om accent en mijn lief is daardoor een jambe. Over omhooggaande tonen hoeft
O. zich evenmin te bekommeren, nadruk bepaalt het metrum. O. voelt hier duidelijk
nattigheid en verklaart opeens liever ‘om dit wak’ heen te lopen. Hij had beter op
kilometers afstand kunnen blijven, van dit wak en alle andere. Ik laat verder de
verstrekkende conclusies van O. uit dit schwagedoe maar rusten. Er zit geen solide
bodem onder. Ook het gepraat over barok, renaissance, manierisme, hoe goed het
ook allemaal klinkt, is niet de moeite waard bij gebrek aan precisie. Het is zo
langzamerhand mogelijk op dit gebied alles te beweren en daarmee nog indruk te
maken ook.
Op p. 268 begint het dan eindelijk een beetje menens te worden met de
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interpretatie van het sonnet. Het voorbereidende werk kostte 9 bladzijden! Na Hooft
bij het manierisme te hebben ingedeeld op grond van... de eerste helft van het laatste
vs, wordt ons kond gedaan dat in de laatste vier vss de geliefde verstopt is als op een
zoekplaatje. Er staat nl. in vs 13 son. En zodra dat in een erotisch gedicht van Hooft
gebeurt, verschijnt ook de geliefde. Ik heb geen bezwaar tegen analogieën, zelfs niet
tegen een heel systeem analogieën in het denken van een 17e eeuwer, maar men
moet er geen potje van maken. Zon is ook nog zon en niet tegelijk geliefde. Van
onontkoombaarheid is geen sprake. Dat de geliefde verdwijnt en niet opkomt, is een
welkome complicatie voor O., die er een elegant spel mee bedrijft, maar dat bewaart
hij voor het eind, daarmee de indruk die hij op de goedgelovige schare reeds maakte,
tot een verpletterende hoogte opvoerend.
En nu dan het unieke van dit gedicht, dat ‘close reading’ (hier godzijdank nuchter
opgevat als verduiveld goed lezen) onthullen zal.
Dit unieke - het opvallende - het ‘althans voor mij’ opvallende is: viermaal mijn
lief in vs 1: men wrijft zich de ogen uit als men dan leest: ‘Aanvankelijk wekt die
emfatische herhaling weerstand op, vooral de vierde maal’. Ik voel geen spier
weerstand. Maar misschien zal ik 'm nog leren voelen. Verder maar. 2) ‘de woordjes
alle drie’ (vs 3). Een rekenfout, bevestigt door een latere versie ‘zes’ (die van
Emblemata 1611 zegt O. die L.-St. I, 346 nog eens nalezen moet). O. vraagt zich
niet af van wie deze ‘verbetering’ afkomstig zou kunnen zijn en - erger - ziet geen
ogenblik de mogelijkheid om ‘woordje’ te gebruiken voor een complex van woorden.
In elk geval is het verheugend dat zijn ‘poëtische voorkeur’ om welke reden dan ook
naar drie blijft uitgaan.
3) ‘siel’ en ‘hart’ in vs 10, later alleen ‘ziel’. Dat O. terugdeinst voor een
broodnodig onderzoek naar deze woorden in de 17e eeuw, kan ik me voorstellen,
maar hij moet zich er niet van afmaken met de smoes: omdat ik het gevoel heb dat
er niets relevants (nette term voor belangrijks) uit te voorschijn zal komen’. Zijn
gevoel interesseert mij geen lor, ik wil alleen maar wéten, en dat kan alleen door
onderzoek, eventueel met negatief resultaat. 4) vs 13: in de latere versie (die van
1636) hoofdletters verdwenen! Eindelijk iemand die iets weet van het
hoofdlettergebruik bij Hooft (en Huygens enz.). Maar we moeten het voorlopig doen
met het indrukwekkende uitroepteken. Gewichtiger zaken trekken onze aandacht,
nl. de meervoudige betekenis van sommige woorden. Wie hier kiest voor één betekenis
(als ie de andere al overwogen heeft) is een ezel, die liefdevol verborgen wordt onder
het dekkleed van ‘de filologische opvattingen van
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die tijd’. Empson was nl. nog niet geboren met zijn zeven! typen. Er zal dus
dubbelbodemigheid zijn, coûte que coûte. Daar gaat ie dan. Even knoeien aan de
tekst en je bent er: Schijn is ook zon. (Laat O. me eens een tekst tonen waarin dit
‘ondubbelzinnig’ het geval is. Dat WNT deze betekenis niet geeft is geen bewijs dat
ze niet voorkomt). Dat het hier zon kan betekenen wordt door O. gesteund met het
voorkomen van de zon in het voorgaande vs. Alsof dit ergens toe zou dwingen.
Wesen - mens en gelaat. Wat mens betreft, zie boven bij zon. Dan hoef ik niet te
herhalen. Het geval is zo mogelijk nog erger. 't Wesen - de mens (in het algemeen!).
Naer is ook naar. Het wordt tijd al deze dubbele bodems tot een bodem te componeren:
‘hoe komt het dat de zon zo onaangenaam is voor de mensen’. Stiekem is ‘aen’,
onoverkomelijk struikelblok voor deze wilde interpretatie (die ik alleen mogelijk
achtte bij spontane studenten en cursisten) tot voor geworden. Voor ons gezicht mag
ook wel: ‘dat komt hier op hetzelfde neer’. Ik citeer, gelooft u mij.
We zijn nu rijp voor de volgende diepzinnigheid: vs 13 sluit nu aan op 12 en 14.
Dit móet een winstpunt zijn. Hier is ook het moment gekomen waarop O. iets van
zijn hoofdletterwetenschap in de vorm der aarzeling loslaat: teveel naar abstracta
verwijzend? Dat heb je zo met hoofdletters en dan wordt de ambiguity gehinderd.
Dus weg ermee.
Nog even een slimme opmerking over de ‘lichte caesuur’, toch, bij 12, waar een
‘hoofdzin’ (dat is dus zoiets als de hoofdzaak van een zin: ik mag dat wel, zo'n
ouderwetsigheidje in grammaticis) begint. Toch nog een beetje traditie dus, zó
verholen dat alleen interpretators van dit slag het vermogen op te merken.
Dit was dan het opvallende. De hele rest van het sonnet is O. blijkbaar te simpel
om over te praten.
We naderen nu het hoogtepunt der ‘Hooftse vormen’, het ene centrum waarop
alles moet betrokken worden.
Om dit te bereiken moeten we lineair gaan lezen. En nu gaan we regelrecht het
gekkenhuis in. Weet u wat lineair lezen is? U neemt een papier in de hand, leest Mijn
lief en legt bliksemsnel het papier over de volgende woorden. U pauseert en, uw
nederlands kennende, denkt u mogelijke vervolgen van deze woordgroep. Nu, dat
zijn er nogal wat: (ik vertik het ze uit Hooft te halen, lijkt me niet relevant): Mijn
lief loopt te wandelen; Mijn lief zag ik wandelen; Mijn lief schonk ik de wandeling;
Mijn lief wandel ik niet meer mee (constructie niet onbekend in 17e eeuw); Mijn
lief, schoonste der vrouwen liep enz. Mijn lief, wandel toch; Mijn lief, ze wandelt.
Van al deze mogelijkheden bedenkt O. er maar één: onderwerp.
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Na deze syntactische fantasie rust u even uit, om dan tot de volgende manoeuvre
over te gaan: u verschuift bliksemsnel uw papiertje naar rechts, echter wel zorg ervoor
dragende dat u slechts de volgende twee woorden onthult. Tot uw verbijstering ziet
u hetzelfde: Mijn lief. Uw gedachten vermenigvuldigen zich in U: Mijn lief, mijn
lief wandelt (herhalende verrukking van de liefhebber of repeterende verbazing of...);
Mijn lief, Mijn lief, waarom wandel je? het is genoeg. Voor O. is er alleen de laatste
mogelijkheid. Volgende woordjes erbij (u snapt 't nu wel). Merkwaardig, die horen
er niet bij. Gewoon overslaan, verder gaan: zo sprak komt in het gezichtsveld en leidt
tot diverse overwegingen omtrent de spreker achter dit sprak: dat kan iedereen zijn.
O. helpt ons: iets als Daiphilo. Waarom Granida niet? Het vs is toch maar in schijn
jambisch. Gelukkig naderen we het einde van deze lineaire kolder. Geen gezeur
langer: mijn lief mij toe. O. versterkt onze duizeligheid na al deze sprongen door
onbarmhartig met een camera te werken. Ik zwijg hierover. Het is waarachtig al
ingewikkeld genoeg. Wij hebben een onveilig gevoel. (Ik hoop dat zelfs de lezers
van deze mijn beschouwing nu een onveilig gevoel gekregen hebben). Het zal ons
niet meer verlaten. Het hele gedicht is onveilig: een onveilige droom, ondanks de
drievoudige beveiliging, en als je wakker bent weet je 't nog niet. Allemaal
onzekerheid. Door die eerste regel schrik je er niet meer zo van, dat was al een heen
en weer van je welste.
‘Mijn conclusie (dat de natuurlijke orde verstoord is: hoe kan de zon opkomen en
mijn geliefde in een adem verdwijnen?) dat er something rotten is (altijd raak, eeuwig
is er something rotten, hier zeker, accoord) leunt sterk op een interpretatie van de
eerste regel die het gevolg is van lineair lezen’, bekent O. eerlijk.
Mijn conclusie: God beware O. en ons allen voor lineair lezen en lere O. en ons
allen goed lezen.

Merlyn. Jaargang 4

494

Wir Philologen
Een antwoord aan F.L. Zwaan
J.J. Oversteegen
Voor het eerst dit jaar begrijp ik een beetje vat er in een politieman in Amsterdam
moet zijn omgegaan op 14 juni. Tot nu toe hadden wij, de merlinisten, alleen maar
te maken met wat oplopendheid van dagbladrecensenten. Nu ik in mijn stuk over
Hooft een befaamd 17de eeuws gedicht onder de loep genomen heb, sta ik plotseling
voor de bouwvakkers van de litteratuurbeschouwing, de filologen. ‘Beleidsfouten’
zijn in zo'n situatie blijkbaar haast niet te vermijden. Op de tenen dus maar, voetje
voor voetje, oftewel: punt voor punt.
Préambule. ‘Ondanks een aantal bescheidenheidsformules’ wordt mijn hele stuk
gekenmerkt door een ‘toon van volstrekte zekerheid’. Dat is voor mijzelf moeilijk
te beoordelen, maar in alle bescheidenheid zou ik Zwaan er op willen wijzen, dat
mijn interpretatie voortdurend blijft draaien om meervoudige betekenissen, terwijl
hijzelf resoluut het mes in al die beweringen zet op deze grond: geen sprake van
meervoudige betekenis, het kan maar op één manier. Er staan stevige affirmaties in
zijn stuk van het type: ‘deze in Nederland in de 17de eeuw nooit vertoonde opbouw’
(een onjuiste opmerking, zoals ik zal aantonen). Dat lijkt mij eerder te karakteriseren
als ‘toon van volstrekte zekerheid’ dan wat ik schrijf. Het lijkt mij dan ook een goede
notitie in zijn stuk wanneer hij zegt: ‘cursivering steeds van mij’. Zo is het. Zijn hele
stuk had cursief gezet kunnen worden.
Dat in mijn analyse een aantal zaken (bijv. filologische moeilijkheden) onbesproken
zijn gebleven, klopt. Dat is bij iedere analyse het geval. Zwaan vergeet steeds weer
dat mijn doel een ander is dan dat van de filoloog; op bepaalde punten doe ik minder,
op andere meer dan hij.
1 Ik heb natuurlijk niet geëist dat voordrachtskunstenaars de tweeduidigheid zouden
doen uitkomen. Ik beweer: dit gedicht is niet voor te dragen omdat dan fundamentele
eigenschappen ervan verdwijnen. Deze
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notitie staat niet voor niets aan het begin van een stuk dat die fundamentele
eigenschappen wil laten zien (en dat daarin heel goed gefaald kan hebben; ook
daarover kan ik zelf niet oordelen).
2 ‘Het gedicht is voor de lezer bestemd’ (dus: meer dan document). Mijn stuk
stond in Merlyn, waarin over de behandeling van litteraire werken als documenten
juist enkele harde noten gekraakt waren. Ik wilde aan de theoretische beschouwingen
daarover een praktisch voorbeeld verbinden, voilà tout. Als ik Zwaan goed begrijp,
is hij het ditmaal met mij eens (ik zal hem dus wel niet goed begrijpen).
3 Het rijmschema. Mijn these is: het schema van het behandelde gedicht is: abba
abba cc deed. Ik voeg daaraan toe (de duistere noot) ‘Er verandert principieel niets
als men dit schema liever zou weergeven op deze wijze: abba abba ccd eed, wat
trouwens soms onmogelijk is’. Twee mogelijkheden dus, waarvan ik één mijn niet
al te zwaar beklemtoonde voorkeur geef. Zoals steeds wordt Zwaan driftig over deze
dubbele mogelijkheid, hij kiest hardhandig voor de ene (door de traditie geheiligde),
zonder één argument te noemen. En, wat mij ook voor een filoloog een niet geringe
fout lijkt, zonder Hooft en zijn tijdgenoten er op na te kijken. Mijn noot had hem
erop kunnen wijzen dat ik dat wel heb gedaan. Aangezien de discussie stupide wordt
als de feiten weggelaten worden, moet ik hier de lezer een deel van het materiaal
voorleggen waarop mijn keuze voor de mogelijkheid abba abba cc deed gebaseerd
was. Voor de vergrovende werking van Zwaans omschrijving van mijn schema als:
twee kwatrijnen, één distichon en weer een kwatrijn, moet ik hem verantwoordelijk
laten. Ik heb niets anders gedaan dan een zekere groepering van regels aanwijzen.
Een distichon is wat anders dan wat ik hier meen te zien.
Beginnen dan maar bij het begin: het eerste sonnet uit Leendertz-Stoett, deel I p.
1. Laatste woorden van alle regels: palen, ontbrack, track, salen, verhalen, stade,
swack, malen, gekomen, genomen, geclach, overlegge, segge, sach. De assonantie
tussen de ack- en de ach-rijmen maakt dat regels 11 en 14 (geclach-sach) in een
bepaalde relatie komen te staan tot regel 2 etc., en zo komt door parallellie een zekere
verbinding tussen de twee kwatrijnen en de laatste vier regels tot stand. Of mag
assonantie soms niet mee doen?
Nu kan één geval natuurlijk toeval zijn. Ik schrijf daarom enkele andere
voorbeelden uit Hooft af (een kleine keuze uit de zeer vele mogelijkheden), en om
aan te tonen dat Zwaans krasse opmerking over ‘nooit voorkomen in de 17de eeuw’
een schot met spek is, haal ik er één ander bij: Vondel (Klinckert, aan Hierusalem
verwoest voorafgaande). Alweer: één uit velen.
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Hooft, L-St p. 2
bedaerts

p. 12
clachten

p. 21
strijt

Vondel
droncken

tije

siet

onderraken

uytgetreckt

raserije

vliet

blaken

begeckt

paerts

belachten

spijt

geschoncken

vermaerts

gedachten

lijt

boven

bedije

verriet

maken

houd

heerschappie (!)

liet

smaken

goud

aertsch

verwachten

zijt

verschoven

dichten

bedroeft

verwachten

had

onderrichten

geproeft

clachten

Stad

bedrijf

sinnen

vrees

dremp'len

gescholen

verhief

vrijen

brocht

verholen

Lief

partij(en)

mocht

lijf

beminnen

dees

Temp'len

In de eerste drie, uit Hooft gekozen, voorbeelden assoneert steeds één van de
rijmklanken uit de laatste vier regels (soms regel 11-14, soms 12-13) op een van de
twee rijmklanken van de eerste twee kwatrijnen. Voor de eerste 21 bladzijden van
Leendertz-Stoett wil dat zeggen: bij de helft van de afgedrukte sonnetten. Regel 9
en 10 blijven steeds buiten dat assonantiespel. Bij het onderzoek dat voorafging aan
mijn stuk Hooftse wendingen heb ik verder één sonnet (Geswinde grijsart) bij Hooft
gevonden waar regel 9 en 10 assoneerden op een van de voorafgaande rijmwoorden.
Dat geval kan men dus weergeven als: abba abba a'a' cddc. Ook in dat geval een
duidelijke scheiding tussen 9-10 en het volgende. In het Vondelvoorbeeld hierboven
gaat de isolering van 9-10 nog verder: beide rijmklanken uit de eerste twee kwatrijnen
komen in assonance voor in de laatste vier regels. Hoe Zwaan zou willen ontkennen
dat de weergave abba abba ccd ccd in zo'n geval onjuist is, zie ik niet in. Bij Hooft
is een groot deel (meer dan de helft) van de gevallen op beide manieren weer te
geven, in een flink aantal gevallen wordt door assonance een zekere isolering van
regel 9 en 10 ten opzichte van het volgende bewerkstelligd, en in enkele gevallen
treedt dubbele assonance op, waardoor 9 en 10 geheel los komen te staan. Mij dunkt,
mijn bewering dat vaak beide schema's mogelijk zijn (bijv. in het geval Mijn lief)
maar dat soms de conventionele weergave onmogelijk is, was precies juist. Er is mij
geen voorbeeld bekend van een geval waarin Zwaans schema het enig mogelijke is
(bijv. door assonance-verbinding
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binnen de laatste zes regels); ik heb echter hierboven enkele gevallen laten zien
waarin de andere weergave de voorkeur verdient, en enkele waarin het de enige
mogelijkheid is (Vondel en Geswinde grijsart, om verschillende redenen). Er zijn
meer voorbeelden van die laatste categorie: Leendertz-Stoett, p. 219: stóppen, traen,
aen, kóppen, dróppen, blaên, bestaen, knóppen, in, zin, zaeken, doorgrondt, vondt,
maeken (gelijk aan voorbeeld uit Vondel) en, heel apart geval, maar een bijzonder
duidelijk voorbeeld van scheiding tussen 9-10 en de rest: Leendertz-Stoett, p. 170:
beê, longen, wtgewrongen, zee, vreê, jongen, bedwongen, reê, vraeghen,
vertzaeghen, schujt, bujen, oprujen, lujt. Dergelijke schema's kan ik niet anders
verklaren dan als een poging tot releveren van de scheiding tussen 9-10 en het
volgende. En dat wil zeggen dat het schema abba abba cc deed gewoon gevonden
werd. In ons gedicht Mijn lief krijgt dat aanvaarde schema een steuntje door het
beginnen van een nieuwe zin in regel 11 - dat heeft Zwaan tot mijn genoegen goed
gezien. Daardoor is ook hier de weergave cc-deed iets beter van ccd-eed, hetgeen te
bewijzen was. Het bewijs werd een beetje lang, maar daartoe dwong Zwaan mij met
zijn pertinente ontkenning waartegen alleen een kleine statistiek iets doen kon.
Zwaan: ‘Het inspringen van een aantal vss heeft niets met het rijmschema te maken,
maar alles met hun vrouwelijk rijm’. En heeft dat wisselen van mannelijk en
vrouwelijk rijm niets met het rijmschema te maken?
‘O. moest weten dat L.-St. in dezen nauwkeurig het hs volgen’. Dat hoef ik niet
te weten, want, anders dan voor een filoloog, is voor mij de gepubliceerde tekst
voldoende. Maar ik wil er toch wel even op ingaan. Het inspringen is in
Leendertz-Stoett zeer systematisch, inderdaad, maar misschien heeft Zwaan er wel
eens van gehoord dat tekstverzorgers zoiets met meer systematiek doen dan het
handschrift? Aangezien met de bedoelde regel bij 17de eeuwse auteurs zeer slordig
omgesprongen wordt (voorbeeld: Huygens in de Worpeditie, deel IV. p. 16 en 17:
drie sonnetten waarin de regel hartgrondig verwaarloosd wordt), heb ik rekening
gehouden met een dergelijke halve willekeurigheid bij Hooft en een tussenzinnetje
geplaatst.
4 Zwaans redenering in metrum-kwesties is weer volmaakt autoritair. Ik moet er
helaas kort over zijn, want dit laatste nummer van Merlyn heeft niet voldoende plaats
voor al die lange verhalen.
De stomme e is niet ‘het doffe klankje van nu’. Goed, maar evenmin is hij ooit
accentdrager (het vrouwelijk rijm leunt in de meeste gevallen op de onbeklemtoonde
e), en daar gaat het hier om. Als ik dit praatje in mijn stuk afgestoken zou hebben,
was dat een niet terzake doende pedanterie geweest.
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Ik verwaarloos, aldus Zwaan, de accentverhouding in ‘Wanneer’ en ‘slaet aen’. Nee.
In ‘Wanneer’ is een zowat gelijke accentuering van beide lettergrepen, in ‘slaet aen’
heeft slaet het sterkste accent, in normaal taalgebruik. Niet? Dat moet Zwaan dan
maar bewijzen. Alleen als het over een hond of een soldaat gaat is in ‘slaet aen’ het
accent op aen denkbaar. Hier gaat het om een vorst des lichts die zijn hand aan gulden
tomen slaat. Maar wat bedoelt Zwaan hier eigenlijk? Dit: gezien de positie in de
jambische regel is het accent wannéer, slaet áen. Deze redenering levert een hechte
vicieuze cirkel op. Ik ben uitgegaan van buiten het metrisch verband vastliggende
woordaccenten, de enige objectieve methode.
Over de woordcombinatie mijn lief beweert Zwaan: ‘nadruk bepaalt het metrum’.
Wat is nadruk? Krachtsaccent? Bestaat de toonhoogte dus niet? Is in het koppel ‘mijn
lief’ het woord lief ‘van nature’ de sterkst benadrukte (los van het metrum, want
anders wordt de onbekende weer binnengehaald als bekende)? Hoe wil Zwaan dat
bepalen? Dat kan hij niet en dat kan geen mens. Er is geen nadruk op het woordje
lief anders dan doordat het in betekenis zwaarder weegt dan mijn. Het wak waarom
ik heen loop is dat van de toonhoogte-problematiek. Zwaan zegt dat die niet bestaat.
Vooruit dan maar. Hij verklaart eenvoudigjes: die regel is ‘zeer duidelijk jambisch’
en daarmee is voor hem de kous af. Voor mij begint dan de vraagstelling pas.
5 ‘Ook het gepraat over barok (...) is niet de moeite waard bij gebrek aan precisie.
Het is zo langzamerhand mogelijk op dit gebied alles te beweren en daarmee nog
indruk te maken ook’.
Nee, dat is niet mogelijk. Iemand die uitgaat van een zeer expliciete stelling van
Spitzer en deze zonder foefjes toepast, beweert niet zomaar van alles. De ‘littérature
générale’ bestaat voor Zwaan niet, en dat moet hij zelf weten. Voor mij is het een
onderdeel van mijn vak, waarin goede en minder goede uitspraken gedaan worden.
Spitzer mag men met een gerust geweten citeren. Ik heb perslot niet een of andere
kwiebus genomen. Komisch is dat Zwaan niet merkt dat ik bij die stelling van Spitzer
een klein vraagteken zet vanwege een stok die Petrarca hem tussen de benen steekt.
Blijft voor mij na Zwaans honende opmerkingen één vraag: is hij het niet met mij
eens als ik stel dat een wetenschappelijk verantwoorde methode is, zich te baseren
op de beste autoriteiten wanneer men zelf niet in de gelegenheid is om een volledig
onderzoek te verrichten?
6 de woordtjes alle drie. Het is waar: de verandering in zes is niet van 1611, maar
van 1636. Had Zwaan de dader maar genoemd! (Van der Burgh soms?) Maar nee,
hij vindt het heel erg dat ik met woordtje in de
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betekenis van ‘complex van woorden’ geen rekening gehouden heb. Dat niet alleen
ik zo dom ben maar ook degeen die de latere versie vaststelde (wie dat dan ook was),
dat m.a.w. al in 1636 ‘drie’ onjuist leek, dat bedenkt Zwaan er niet bij!
7 ‘siel’, ‘hart’ etc. Ik zeg niet dat ik niets belangrijks verwacht, maar: niets
relevants. Zwaan moet een handwoordenboek kopen, als hij het verschil tussen
belangrijk en relevant (d.i. voor een bepaalde probleemstelling belangrijk) niet kent.
8 Hoofdlettergebruik (in 1611, en niet pas in 1636, zoals Zwaan beweert, die zijn
uitdrukkelijkheden op de door hem genoemde edities behoort te controleren). Ik ga
er juist van uit dat ik niet weet wat daar de reden van is. Het is mogelijk dat alles
draait om het lokaal releveren van een paar woorden en dat kan dan in de praktijk
allerlei redenen opleveren voor het hoofdlettergebruik. In dit geval zou het kunnen
zijn dat de woorden schijn en wezen in hun platonische betekenis van ‘uiterlijke
verschijningsvorm’ en ‘diepere werkelijkheid’, sleutelbegrippen dus in Hoofts
denkwereld, een hoofdletter krijgen. In plaats van omgekeerd te redeneren, en zich
af te vragen of het releveren van sleutelbegrippen op deze plaats (en mogelijk elders)
inderdaad één van de redenen voor hoofdlettergebruik zou kunnen zijn, zegt Zwaan:
wij weten er niets van. Als hij het zo aanpakt zullen wij er nooit iets over te weten
komen ook.
8 Schijn in de betekenis van: zon. De opdracht die Zwaan mij hier geeft is dermate
ongerijmd dat ik mij afvraag of ik hem verkeerd begrijp. Moet ik er vanaf zien om
het woord straal in een zin waarin ook het woord zon voorkomt, in de betekenis van
zonnestraal (of: mede in die betekenis) op te vatten, alleen omdat het woordenboek
een dergelijke betekenis van het losse woord niet zou geven? Alsof men bij de
beschouwing van een zin te maken heeft met een collage van lexicologische
betekenissen!
Gek als het klinkt, dit is toch wat Zwaan bedoeld moet hebben, want anders zou
zijn mededeling over het WNT zwendel zijn. De eerste betekenis van schijn die het
WNT geeft, is namelijk: ‘Uitstralend of op een zaak of in een ruimte vallend licht’,
met als toepassing: ‘Van het licht dat een hemellichaam uitstraalt’. Dat is precies de
betekenis die ik gebruik. Of die betekenis ook mogelijk geweest zou zijn als daarvóor
niet ‘claere son’ had gestaan, kan mij hoegenaamd niets schelen. Er staat nu eenmaal
‘son’.
9 Aen. Waarom heeft Zwaan ditmaal het WNT laten liggen? Een van de
hoofdbetekenissen is: omschrijving van de datief. Er zijn nog andere verklaringen
mogelijk (aankomen in de betekenis: overkomen, overvallen;
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Zwaan moet het maar opzoeken in het WNT) maar voor mij was deze genoeg. De
zon is de mens onaangenaam, - wat is er tegen? Mijn stuk was geen volledig
filologisch commentaar waarin alles verantwoord moet worden, maar een litteraire,
analyse waarin dat wat onduidelijk is, verhelderd moet worden.
10 Wesen. Het WNT kan mij hier niet helpen, want dat is zo ver nog niet. Maar
het Middelnederlandsch Woordenboek geeft ondermeer: ‘Een wezen, schepsel,
mensch’, en verder een algemene betekenis als ‘het geschapene’ etc. Zolang het
WNT de W nog niet gebracht heeft kan ik niet met 17de eeuwse bewijsplaatsen
komen; die eis is zelfs nogal flauw. Over de betekenis ‘gezicht, gelaat’ heeft Zwaan
kennelijk veel schik. Kiliaen: ‘Het wesen oft t'ghe-laet. Gestus, mores, vultus’ (d.i.
gezicht). Met de opmerking dat de twee betekenissen op hetzelfde neerkomen bedoel
ik natuurlijk: t.o.v. de ambiguity. In beide gevallen blijven de twee amphibolie-klusters
naast elkaar staan.
11 Het lineaire lezen. Touché. Zwaan schrijft hier met een zo geslaagde
boosaardigheid, dat ik mijzelf als een Mabuse zie zitten, - wat niet wil zeggen dat
Zwaan gelijk heeft.
Methodisch loopt hij bijvoorbeeld scheef als hij zegt: ik neem mijn voorbeelden
maar niet uit Hooft. Dat had hij natuurlijk juist wel moeten doen. Verder gaat hij
volkomen voorbij aan het a-normale van de zin. Hij moet op zijn beurt mij, niet uit
zijn duim maar uit Hooft, één andere zin laten zien (en dat hoeft dan niet eens aan
het begin van een gedicht te zijn, waarin andere woorden dan interjecties drie maal
herhaald worden; dat om te beginnen. Verder moet hij mij één zin laten zien (uit
Hooft), waarin een zo sterk benadrukte woordcombinatie voorkomt, gevolgd door
een herhaling waarin de verwijzing precies de tegengestelde richting uitgaat. Dit
driemaal plus éénmaal (over een ander) mijn lief, richt de aandacht op de vraag: wat
is er aan de hand, wie spreekt er tegen wie? De lezer krijgt belangstelling voor het
perspectief. Mijn weergave van wat hij dan te zien krijgt, moet nu eenmaal analytisch
gebeuren.
Maar zelfs als ik kan blijven volhouden dat de lezer steeds een andere kant
uitgestuurd lijkt te worden, heeft Zwaan dan niet toch nog gelijk als hij stelt: zo leest
geen mens? Laat ik het dan iets anders zeggen: bij bewust lezen, met de aandacht
gericht op taalmanoeuvres, kan zoiets wèl werken. De enige vraag blijft dan: las een
lezer uit Hoofts tijd met dat soort aandacht? Mij dunkt, als hij Hooft wilde begrijpen,
moest hij wel. Wanneer Zwaan nu zegt dat hij daar niets van gelooft, zie ik geen
kans om hem te overtuigen met het materiaal dat dit gedicht ons biedt, want
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dat zou begging the question worden. En een dergelijke stelling adstrueren met andere
gevallen, dat zou weer een heel essay vergen, en dan zou Zwaan weer zeggen etc.
Iemand die er van uit gaat dat men vóor of tegen Empson is, in plaats van te
constateren dat Empson op gruwelijk overdreven wijze de aandacht heeft gevestigd
op een onontkenbare eigenschap van de 17de eeuwse poëzie, die moet blijkbaar van
al die ingewikkeldheden niets hebben als het niet de vertrouwde zijn.
Ik laat het er dus maar bij, al wil ik op de valreep nog even vaststellen dat mijn
bewondering voor de 19de eeuwse filologen groot maar niet volstrekt is.
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Slotwoord
Zoals wij in het eerste nummer van deze jaargang aangekondigd hebben, is dit het
laatste nummer van Merlyn.
Enkele namen zijn regelmatig teruggekomen in onze essays, die van Vestdijk
bijvoorbeeld, en Lucebert, Hermans en Vroman. Dat klopt precies met de concrete
aanleidingen die de drie redacteuren tot de overtuiging brachten dat een nieuw
tijdschrift gewenst was, vier jaar geleden. Op de ‘experimentelen’ en op onze
belangrijkste romanciers bestonden nauwelijks essayistische reacties die adequaat
genoemd konden worden. Wij zochten de oorzaak daarvan in de aanpak, en hebben
geprobeerd om andere, meer op de bijzondere eigenschappen van ieder van die
auteurs gerichte benaderingen te vinden.
Dat wij daarbij ook ongezochte vondsten deden - werk van nieuwe auteurs,
scheppend en betogend - is de plezierigste verrassing voor ons zelf geweest.
De voornaamste illusie die wij koesteren nu wij ermee ophouden, is: een aantal
lezers ervan overtuigd te hebben dat er heel wat te doen is en dat het gedaan kan
worden. Als sommigen onder die lezers nu zelf aan de gang gaan, krijgen wij onze
zin. Als dat niet gebeurt, hebben wij in ieder geval onze zin gehad, of tenminste ons
plezier. Wij hopen dat de lezers daar net zo over denken, die lezers zonder wier
opvallend trouwe bijval een blad als Merlyn niet had kunnen bestaan.
De redactie
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Dit is uw afscheid van Merlyn!
Mocht u er prijs opstellen ook in de toekomst op de hoogte te blijven van onze nieuwe
uitgaven, schrijf ons dan.
Prospectussen worden u in dat geval regelmatig toegestuurd.
Polak & Van Gennep
Keizersgracht 608
Amsterdam - Centrum
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