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[Nummer 51]
Journaal
Enkele overwegingen voor mensen die een goede opvoeding hebben genoten
Ik ben bang, mijne dames en ook heren, dat ik absoluut buiten staat ben om anders
dan op wellicht zeer vreemde wijze naar iets van Mozart te luisteren. Zet ik
bijvoorbeeld Don Giovanni op, niet het minst verbluffende aller meesterwerken toch,
en naar elke waarschijnlijkheid meer recht bezittend op het te vaak aan Carmen
toegekende predikaat ‘de beste opera van allemaal’, dan kan de verbaasde
onderzoeker mij reeds niet meer dan weinige ogenblikken later nerveus schaterend
door de kamer zien lopen, uitroepen de ter plaatse allerminst maagdelijke atmosfeer
instotend als ik daar geriefelijk voor U opsommen wil: ‘Goed zo.’, ‘Zet hem op!’, en
‘Dat heeft hij hem weer eens knap geleverd!’. De ernst, de wijding is, men ziet het
en knoopt het kniezend in zijn slokdarm, een volkomen nonexistent aspect van mijn
luistergenot. Ik beleef plezier aan Mozart. Een eerder nu, dan dit oneerbiedige gegeven
terug te voeren op een hopeloos ongeneeslijke onbenulligheid en oppervlakkigheid
van mijn idiosyncrasie, ben ik de neiging toegedaan de verklaring te zoeken bij of
in een karaktertrek zelf van deze muziek. Zou ik Mozart ooit voor een genoeglijk
samenzijn in de geestelijke sfeer op mijn kamer krijgen, dan zal ik hem, stel ik mij
zo voor, wanneer de roerendste trio's en de meest furieuze aria's en instrumentale
gedeelten, - we houden ons om wille van de overzichtelijkheid maar even bij
bovengenoemde opera met het bekende detonerend huichelachtige koor van
Telegraaflezers aan het eind -, ten gehore schallen uit de luidsprekers van mijn
provisorische grammofooninstallatie, cordiaal in de Salzburgse zij porren, knipogend
van ‘Je máákt het weer helemaal, man!’, - ik vind namelijk, dat deze muziek op een
bepaalde manier niet gemeend is, toneelspel is, eerder dan regelrechte expressie of
op een basis van expressie berustende vertolking van menselijke ervaringen. Nu weet
ik heel goed, dat de karakteristiek ‘acteur’ bij voorkeur op Wagner toegepast dient
te worden, en dat er een reden is voor deze prioriteit, maar het komt mij voor dat zij
in het geval van Mozart op een bepaalde manier met meer onverbiddelijkheid opgaat.
Er is in deze muziek geen geloof geïmpliceerd, geloof aan de emoties, passies en
stemmingen die zij vertolkt: men heeft de indruk, dat de componist precies wist hoe
hij met zijn muziek de menselijke gegevens van het libretto een soort ideale versie
moest aandoen, dat hij precies wist hoe het hoorde, - maar dat hij het zelf allemaal
wel geloofde, het allemaal niet zo direct nodig vond, en daarom niet alleen gevoelens
opofferde aan hun ideale versie, maar ook uit nonchalance, superioriteitsbesef een
offer bracht in zijn muziek, en de ideale muziek uitstelde voor het hartverwarmende
scheppen van een optimale. Zo lijkt Mozart niet alleen niet geloofd te hebben in de
roerselen van zijn personages, dieper gekeken te hebben dan dat, maar ook nauwelijks
in de buitenkant van de muziek die men om deze illusies te herkennen telkens opnieuw
van hem verwachtte, - niet zoals iemand als Beethoven geloofd moet hebben aan
zijn muziek in al haar aspecten, en zeker niet zoals de dichtbegroeide Brahms zijn
hele leven lang zwetend en drukkend ten onrechte aan zijn muziek heeft zitten
geloven. Men kan hier een aanleiding in zien om Mozarts muziek een soort superieure
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humor toe te kennen, men kan de rechtvaardigheid bewonderen waarmee hier de
rechten van de muziek op hetzelfde plan gehouden worden als die van de mens, zeker is dat ik toen ik jonger
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was dan ik ben, en dat is oud, lang een uitgesproken hekel aan Mozart gehad heb,
hem een gladde jongen achtte: hij deed me te academisch, te gemaakt, te technisch,
en de grote scheurende passies vond en vereerde ik bij Coltrane, bij Mahler, Bruckner
en ook bij Bach de maker van de ideale muziek. Ook toentertijd lachte ik bij Mozart
- maar anders, dédaigneus en hatelijk. Ik vond de bepruikte en gegalonneerde, galante
en serviele Wolfgang Amadé iemand die zijn lesje keurig geleerd had en briljant
opzei. Maar later ben ik begonnen met hem mee te voelen, zoals hij doet wat de
mensheid wil en nodig heeft, en zelf daar achter staat, met een allesomvattende,
zwijgende wanhoop in zijn ribbekast. En die, die vond en vindt enkel soelaas door
het, onder het contractueel vertolken van de diepste emoties door, clandestiene
genoegen aan andere, ongrijpbaardere dingen: het uitproberen van steeds vloekender
en gemener harmonieën, het uitdokteren van vormen en contrastwerkingen die in
hun geheime, onderaardse domein de menselijkheid de menselijkheid, de psychologie
de psychologie laten en doen wat alleen bevrediging schenkt: de relaties, de schema's,
de wetten, waardoor alles wordt gestuwd op allegorische wijze recht aandoen door
het onrecht van wat abstract is, zinvol en sluitend. Want zoals de emoties, zoals de
psychologie niet zijn, niet is wat men ervan denkt en weet, en wat de muziek dus als
een soort veredelde ballast kan mededelen, zo zijn de wetten van het lot niet, wat de
wetten en de anti-wetten van de muziek zijn, maar oneindig veel gecompliceerder.
En waar Mozart het hoogste wat er aan het de spijkers der menselijkheid op de kop
slaan te verrichten is schouderophalend verricht, daar doet hij zijn werk in het
aangeven van het net van relaties tussen alles en alles, de relativiteit van alles wat
er aan de orde is of komen kan met heel wat meer gedrevenheid en passie: het geheim
van het ongebruikelijk boeiende van zijn naar de letter ongemeen saaie zedespelen.
Hier ook is het, waar het geheim ligt van zijn demonie: koud en ongeïnteresseerd
het hoogste en het warmste tot stand brengen, gepassioneerd borduren op een stramien
voor het zinledige, de werkelijkheid waarvan de werkelijkheid een banaal en zinvol
deel is. Hier tenslotte is het, waar Mozarts menselijkheid vaak doorbreekt. Dan steekt
er, achter de correcte, in opperste mate humane vertolking van een onderhoudend
menselijke passie door middel van een fraaie, de estheet aangenaam kittelende
melodiek, plotseling een barbaarse storm van harmonievoering op, waarvan de
aandachtige luisteraar de haren te berge rijzen. Dan schrijnt en kermt er iets, zonder
duidelijk aanwijsbare reden, en men zit vastgenageld aan zijn stoel, omdat er door
de communicatie een glimp naakte, ijskoude, ontzinnende muziek breekt: vanwaar
dit onverhoedse, redeloze, onderaardse leed? Het antwoord luidt: omdat het niet kan,
omdat de muziek, als elke andere vorm van orde, zinloos is, niet bij machte om de
relativiteit te vangen, te excerperen, te symboliseren anders dan op primitieve,
onbevredigende manier, - omdat dan de vrees oplaait dat al die relaties en banden
niet bestaan, dat er niets is, dat zijn kan.
P.H.H. Hawinkels

De buch & de mug
Boven een boud en schrander artikel van Leopold de Buch, handelend over de
Baudelaire-tentoonstelling in Parijs, schrijft Vrij Nederland: ‘Een vlieg kan wel
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vliegen, maar een mug niet muggen.’ Dat is ook de aanhef van De Buchs
beschouwing. Het is er daarenboven de kwintessens van.
De Parijse tentoonstelling in het Petit Palais is gewijd aan de kunstcriticus
Baudelaire, en interessant ingericht, want men kan zijn kritiek lezen binnen de
reconstructie van tentoonstellingen die Baudelaire heeft besproken. Men krijgt dus
een aantal negentiende-eeuwse tentoonstellingen te zien en concludeert dan, met De
Buch, tot de
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machteloosheid van kunstkritiek. Een vlieg kan wel vliegen, maar een mug niet
muggen, en zo kan ook een literair criticus wel literatuur voortbrengen, maar een
kunstcriticus geen kunst. Handtastelijke kunstkritiek uitgezonderd: als Marcel
Duckamp een snor plakt op Leonardo's Monalisa, is dat tegelijk kunstkritiek en zelf
ook kunst. Maar van de kritische teksten schrijvende pen komt geen kunst.
Het eerste aardige woord over kritiek moet nog gesproken worden, kritiek schijnt
van zichzelf een zó onaardig bedrijf, dat zelfs de meest Olympische poëet in verband
met recenten alleen op het idee van ‘honden’ en ‘doodslaan’ komt, maar bij de zo
genotzuchtig voltrokken lijkschouwing van De Buch schijnt me de dokter door zijn
eigen boze verlangens in de luren gelegd. Recht afstevenend op het centrale argument
van de vlieg en de mug: de mug kan óók vliegen. Het overkomt niet alleen kunstcritici
als Baudelaire, dat ze onbeduidendheden ten onrechte verheffen en toekomstige
algemeen erkende grootheden over het hoofd zien. Dat gebeurt ook bij literaire critici
als Busken Huet. Alle kritiek is erop aangelegd tenminste bij fragmenten de risée
van de toekomst te worden. Als dat niet zo was, zou het kwalijk gesteld zijn met de
kunst: het zou betekenen, dat die op het eerste gezicht compleet uitputbaar was. Ook
de grootste criticus vervangt niet de geschiedenis van alle mensen die na hem komen.
Er zullen na de grote criticus nog anderen komen, zelfs minder grote, die meer zien
dan die hele grote. Gewoon omdat ze later komen, en bijvoorbeeld op de schouders
van die grote kunnen klimmen. Vergissingen zijn noodzakelijk in kunstkritiek. Maar
die mug kan dan nog wel vliegen: het zou best kunnen, dat die mug literair
voortreffelijke teksten afleverde. Kunstkritisch niet zo waardevol, maar literair van
het allersappigste.
Daarnaast echter kan een mug ook muggen. Dat De Buch daar niet aan gedacht
heeft. Een vlieg kan (1) vliegen en (2) vliegen - dit tweede ‘vliegen’ dan op zijn
Heideggers: vlieg zijn met alles drom en draan. Zo kan een mug: (1) vliegen net als
de vliegen, maar ook: (2) muggen, wat geen vlieg de mug nadoet: mug zijn met den
aankleve van dien. Een mug is een mug. Ze kan niet olifanten en niet slangen, ze
autoot en menst niet, maar ze mugt. Ze kan dat niet alleen, ze kan niet anders. Ze
moet dat.
De vraag is nu: wat voor zin heeft een muggende mug, als daar de kunstkritiek en
het kunstkritieken mee wordt bedoeld? Het is onzin de mug te verwijten, dat ze niet
olifant, maar heeft het muggen van de mug zin?
De kwestie is van belang, want ze voert rechtstreeks naar kunst, hoe die bestaat
en werkt. Immers: wat is kunst anders als het muggen van de mug? Een kunstwerk
is helemaal niets als het niet wordt bekeken, ter sprake gebracht, bewonderd, miskend,
goed of fout geïnterpreteerd, terecht of ten onrechte bemind. Het kunstwerk is juist
deze interpretatie en deze liefde. Er bestond geen kunstwerk, als er niet gemugd
werd. Een daarom heeft De Buch ongelijk, als hij denkt, dat het vliegen (1) van de
vlieg literatuur maakt. Dat doet eerder zijn vliegen (2): niet zozeer het feit dat iemand
literair over literatuur schrijft, maakt literatuur, maar dat hij erover schrijft, maakt
dat er literatuur is. Zo maakt het muggen van de mug, dat er kunst is. De mug is een
stuk creatiever dan De Buch denkt. Sterker, de mug betekent de onmisbare voltooiing
in het creatieve proces, dat ergens bij de geïnspireerde artiest begint en dat eindigt
in de eveneens geïnspireerde kijker, lezer, mug of hoe het nu verder heten mag.
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Lambert Tegenbosch

Een smartlap
Zoals U, zonder dat U er nu direct minder goed om gegeten, geslapen of gemediteerd
heeft, heel goed weet, stellen Leger
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en Marine momenteel alles in het werk om het teruglopende animo voor de
doelstellingen die zij heten te behartigen, enigermate adequaat tegemoet te treden.
De Marine plaatst brooddronken advertenties, waarin het rondborstige ‘Zorg dat je
er bij komt’ en het dreigende ‘Zorg dat je er ook bij komt’ van vroeger vervangen
zijn door een dithyrambe op het, in tegenstelling tot het muffe sleurbestaan onder
een baas of op een kantoor, échte leven dat er op en onder onze oorlogsbodems in
NAVO-verband te genieten valt. Het Leger wil niet achterblijven, en, de romantiek
van het krijgsmansbestaan collegiaal overlatend aan die nautische zusterinstelling,
ook de reclamedeskundigen onzer landrotten proberen een nieuwe, vlotte, frisse,
moderne aanpak: zij doen begrijpelijkerwijs geen beroep meer op militaire
heldenmoed of vaderlandsliefde, nee, zij gooien het over de boeg van het eigenbelang
der soldaten, een vondst waarmee zij als echte kenners van onze landsaard menen
hoge ogen te zullen gooien. En van nu af aan wordt de argwanende bioscoopbezoeker,
teeveekijker of gezinsbladlezer tegemoet gegrijnsd door montere maten, die iets van
hun diensttijd hebben gemáákt. Zij hebben zich middels een handtekening en een
betrekkelijk korte tijd van langer en vaster dienen dan de doorsnee-dienstplichtige
een diploma verworven, waarmee zij na hun ‘opleiding tot specialist bij de landmacht’
in de burgermaatschappij terecht en vooruit kunnen. Tenminste, dat wordt hun
voorgespiegeld; als pressie moet dan nog de verbazende trut dienen, die behalve voor
dit doel in de ogen van de reclamemannen enkel nog bruikbaar is als soldatenliefje;
zij spreekt aan het slot van de filmpjes, waar we het hier over hebben, bedachtzaam
& verlekkerd de zin uit: ‘Tja! Ik zie er wel wat in!’
Een gewone meid voor een gewone Jan Soldaat; kan het volkser, aantrekkelijker?
Dat kan niet, maar valser kan het evenmin. Want wat moet zo'n gewone kerel uit het
volk eigenlijk in de burgermaatschappij, die hem wordt beloofd? De expert, die in
het bedoelde filmpje min of meer onvoorzien begint te geilen: ‘Ja, als zo'n man na
zijn diensttijd terugkomt in het bedrijfsleven..’ die verraadt meer dan hij wil of U
begrepen had. Want afgezien van de wederdienst die het leger met deze aflevering
van gediplomeerde arbeidskrachten klaarblijkelijk voorheeft aan het adres van het
bedrijfsleven, welks in de politiek werkzame commissarissen het nog zo recentelijk
bedacht hebben met een sommetje van 225.000.000 pop, gerechtvaardigd met een
verwijzing naar het na Ruslands blunder in Tsjecho-Slowakije allerwegen losgebarsten
concert van hysterie, verontwaardiging en onverbloemde bloeddorst, met
weledelgeboren Heren als Luns en Leonard Huizinga als Stehgeiger voorop, zegt
deze uitlating precies wáár onze met een diploma beschilderde soldaat na zijn
dienstverband terecht komt: in het bedrijfsleven, als arbeidskracht, - in de
arbeidsklasse, en niet in de burgermaatschappij, waar de burgerij elkaars hand na het
eten langdurig vasthoudt, en waar de gewone man soldaat nog steeds weinig te zoeken
of te vertellen heeft. Moge ik dit illustreren, mannen, met het volgende waar gebeurde
verhaal, zó uit zijn sukkelgangetje in de realiteit in de lurven gegrepen en zonder
omhaal op het papier gekwakt.
Er was eens een middelgrote stad in dit, ons landje aan de zee (als er soms iemand
het Wilhelmus wil gaan zingen, dan wil ik zijn bril wel even vasthouden) en daar
waren drie kazernes. Zo'n stad heeft, en deze had dan ook, een zgn.
garnizoenscommandant, een hoge piet, die buiten de kazernes zelf groter aanzien
geniet, en ook genoot, dan erin. Hij is, en deze was, kind aan huis bij alle fabrikanten
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en andere notabelen in zo'n stad; hij maakte deel uit van de betere burgerij, de haute
bourgeoisie. Hij beweegt zich als een vis in het water in de burgermaatschappij. En
onze garnizoenscommandant bezat een dochtertje, gevormd op het duurste internaat
in een straal van honderd kilometers rond zijn stad. Een fraai meisje, gemodelleerd
uit het kwali-

Raam. Jaargang 1969

6
teitsvlees dat eeuwen van weldoorvoede tradities als trots resultaat kunnen aanvoeren,
en begiftigd met het oorspronkelijke en gedifferentieerde innerlijk, dat in de betere
families de aanvullende pendant moet vormen van de ontnuchterend prozaïsche wijze
waarop het gezin aan zijn geldelijke en geestelijke uitzonderingspositie gekomen is.
Maar of het meisje nu wat te lang in de zon gestaan had toen het nog in de wieg lag,
- het verschafte de garnizoenscommandant en zijn echtgenote, ene van W.H. tot Z.
en nog aan de gezant in Parijs geparenteerd, veel zorg. Stel U voor: zij knipte haar
haren kort, daarmee de in haar kringen obligate secretaresse-look met losse lok
versmadend, zij droeg geen twinsets met gerande rokken en simpele parelcolliers,
zij kleedde zich met fantasie. Denkt U zich de gruwel eens in: haar rokken kwamen
boven de knie. Zij droeg gekleurde panties, en zwarte truitjes en op haar universiteit,
- gelukkig in dezelfde stad, waar zij dan wel op een kamer woonde, maar toch nog
een beetje in het zicht was gebleven - ging zij ook met leden van jongere disputen
om, ja, zelfs met artiesten! Zij interesseerde zich niet om zelf in die suspecte kringen
af en toe een poging tot zelf-expressie te wagen. Het laat zich raden, dat de
mogelijkheid van een éclatant huwelijk voor haar op deze manier uiterst twijfelachtig
werd, vooral sinds zij op een gegeven moment democratische gedachten begon te
ontwikkelen, en zelfs belangstellend vergaderingen van de kritische Universiteit ging
bijwonen.
Een ieder zal inzien dat haar ouders, vooral haar vader, de garnizoenscommandant,
die toen zij jong was toch veel van zijn wildebrasje had gehouden, niet zelden 's
nachts wakker lagen en overdag samen zaten te piekeren. Maar ingrijpen konden zij
pas, toen het meisje tot hun ontzetting meer dan één keer in de stad gezien werd in
gezelschap van een sergeant! Een dienstplichtig onderofficier, afkomstig, zoals
informaties al spoedig uitwezen, uit het gezin van een metaalarbeider in de
Achterhoek. Wat het meisje ook in hem heeft gewaardeerd, - zijn spontaneïteit en
natuurlijkheid, groter dan die zij in de huizen van haar ouders' kennissen of in haar
eigen kringen aan de Universiteit aantrof, dan wel de gelegenheid die de omgang
met hem haar bood om haar opvattingen over de gelijkheid van alle mensen en haar
begaanheid met het lot der lagere standen te concretiseren, - in elk geval had zij al
gauw het nakijken, toen haar vriend werd overgeplaatst naar een garnizoensstad die
nog verder van haar af lag dan haar internaat van het ouderhuis gelegen had.
Ik bedoel maar, wij zien hier dus een voorbeeld van een dienstplichtige, die op eigen
initiatief aarzelend zijn vingers en andere lichaamsdelen - hij máákte iets van zijn
diensttijd! - uitstrekte naar een connectie met de burgermaatschappij, - en we zien
ook, hoe de burgers reageren, als het mindere volk zich tracht in te dringen. Dat heeft
zijn plaats te kennen, en als het hogerop wil, dan kan dat. Op gepaste wijze, het kan
een diploma halen, en dan maken dat het vooruit komt. In het bedrijfsleven.
P.H.H. Hawinkels.
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Lambert Tegenbosch
De oude verhouding van kunst en natuur
De vraag hoe het vandaag in de nieuwe kunst staat met die oude verhouding van
natuur en kunst is de vraag naar een historische verhandeling. Historisch niet alleen,
omdat men over al wat is, kan spreken in termen van hoe het gekomen is, ook
historisch in deze zin, dat men komt te spreken over iets dat voorbij is. Het schijnt,
dat kunst weinig of niets meer met natuur te maken heeft.
Men is geneigd bij kunst en natuur allereerst aan het landschap te denken. Het
spraakgebruik van de schilders wil intussen, dat zij alle schilderen een schilderen
naar de natuur noemen, als het gedaan wordt met telkens een oog op het voorbeeld.
Ook het figuur en het stilleven kunnen ‘naar de natuur’ gedaan worden. Ter bepaling
van de proporties van kop en romp meet (of mat) het schildersoog eerst de proporties
van het model en volgens die instructie schildert hij het figuur op het doek. Het figuur
is in al zulke gevallen van landschap, figuur en stilleven artis magistra, leermeesteres
van de kunst. De kunst heet mimesis, wordt gezien als navolging, en wat ze navolgt
is de natuur. In een theologische verwerking van die kunsttheorie verschijnt god als
schepper van de natuur en de kunstenaar als herschepper volgens goddelijk model;
het kunst maken voert de gelovige tot verstaan van het goddelijk maken. In een meer
technische verwerking van dezelfde theorie wordt de kunstenaar genoopt tot de
wiskundige studie van de perspectief, die eigenaardige vertekening die de wereld
ondergaat in onze blik, hij moet anatomie studeren en zien de vaardigheid van de
stofuitdrukking te verwerven. - Waarbij valt aan te tekenen, dat in die kunst van de
natuurnabootsing ook enkele dingen bestaan die niet aan de natuur zijn gebonden.
Dingen waarover men niet door natuurnabootsing meester wordt en die ook geen
bijdragen van zintuiglijk waarneembare natuur zijn. De compositie bijvoorbeeld, en
het handschrift en de kleurstelling: dat zijn bijdragen aan het kunstwerk die niet uit
de natuur, maar van de maker zelf afkomstig zijn, van zijn willekeur en
persoonlijkheid, zijn inzicht en inspiratie, en vaak ook: van zijn bewondering voor
andere kunstenaars.
De jongste kunst geeft geen landschappen, geen figuur, geen stilleven meer te
zien. De formulering klinkt te absoluut, maar duidt onmiskenbaar een tendens juist
aan. Wat de jongste kunst wel geeft, is: compositie, kleurstelling, handschrift.
Duizenden schilderijen van na 1900 heten ‘compositie’. Geen verhaal meer, geen
natuurnabootsing. In de plaats daarvan iets dat
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pure kunst heet en dat alleen en uitsluitend bestaat uit de bijdragen van de maker
zelf: uit zijn willekeur en persoonlijkheid, zijn inzicht en inspiratie, en vaak ook: uit
zijn bewondering voor andere kunstenaars. Hij is niet meer de natura artis magistra,
nu is de ars artis magistra: de rol leermeesteres van de kunst te zijn heeft de kunst
overgenomen van de natuur.
Voor die overgang zijn waarschijnlijk meerdere verklaringen mogelijk. De schrijvers
over kunst leggen graag verband tussen aan de ene kant de nieuwe verhouding van
de kunst tegenover de natuur en aan de andere kant de verhouding van de moderne
wetenschap tegenover de natuur. De natuurwetenschap is ooit groot geworden door
een methode die uitging van zo getrouw mogelijke observatie. Observatie moest dan
door andere observatie bevestigd worden: veronderstelde verklaringen van
geobserveerde verschijnselen werden getoetst aan observaties van nieuwe
verschijnselen, die zouden moeten volgen als de veronderstelde verklaring klopte.
De laatste honderd jaar werken de wetenschappen met grootheden die aan alle
observatie ontsnappen: gene, electron, DNA en superego zijn geen dingen die hoe
dan ook met de zintuigen kunnen worden waargenomen. Het begin van die
ontwikkeling was al in de zeventiende eeuw bij Descartes gegeven, als die (Méditation
III) onderscheid maakt tussen de twee totaal verschillende ideeën die in de geest
kunnen bestaan omtrent zoiets als de zon: één idee dat mijn ogen mij hebben
aangereikt, van een zon als een tamelijk klein voorwerp, en een ander idee van een
zon die verschillende keren groter is dan de aarde, een idee dat ik dank aan
astronomische berekeningen. Deze astronomische zon is niet zichtbaar. Het is
waarschijnlijk toch de meest echte zon, zegt Descartes, echter dan het zonidee dat
ik van de zintuigen heb ontvangen. Van deze onechte echtere zon naar theoretische
begrippen als atoom en minderwaardigheidscomplex, óók niet direct te observeren,
scheen de kunstverklaarders een soortgelijk abstraheringsproces als in de beeldende
kunst plaats vond. Hun scheen te ontgaan, dat er in de wetenschappen methodologisch
helemaal geen sprake is van ‘abstrahering’, maar eerder van ‘concluderen’ (atoom,
superego enz. noemt men wel illata, inferred entities, grootheden waartoe men op
bepaalde gronden besluit). Maar abstraheren of concluderen, parallel aan die
ontwikkeling in de wetenschap zou ook de kunstenaar zijn overgestapt uit de naïeve
zintuiglijke wereld- en natuurervaring naar een andere, meer rationele kijk. Abstracte
kunst is door verscheidene auteurs op die manier verklaard. Waarbij valt op te merken,
dat die dus van geen scheiding tussen natuur en nieuwste kunst willen weten. Een
naïef zintuiglijke band tussen kunst en natuur is vervangen door een
wetenschappelijke.
Er is een andere verklaring mogelijk, waarbij de band naar het schijnt, wèl
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wordt doorgesneden. Dat is de verklaring, die voortbouwt op het onderscheid tussen
wat het kunstwerk heeft te danken aan natuurnabootsing en wat het heeft uit de
persoon van de maker. De nieuwste kunst zou niets meer aan de natuurnabootsing
danken. Ze zou opgehouden hebben mimetisch te zijn, om tenslotte in het fenomeen
van de zogenaamde pure kunst te stuiten op haar eigenlijke aard. Die puurheid van
de kunst is negatief gesproken de afwezigheid van wat in de meest algemene zin de
fabel van het kunstwerk mag heten: al wat herinnert aan het schilderen naar de natuur
ontbreekt. Het schilderen gaat alleen nog zichzelf schilderen: dat is positief de
puurheid van de kunst.
Het zichzelf schilderende schilderen ontdekt en systematiseert de eindeloze
mogelijkheden van het handschrift. Er zijn korsten die als gemetseld schijnen, en
vegen die de vaagste, lichtste, snelste beroering van het penseelhaar aan het fond te
zien geven; er is de langzame volle streek, de langzame droge; er is de spetterende
kwast en het japende paletmes; er is de druk uit de tube en er is de druppelende bus.
In minder dan geen tijd heeft de nieuwste kunst die mogelijkheden geëxploreerd.
Het zichzelf schilderende schilderen ontdekt en systematiseert de eindeloze
mogelijkheden van de compositie. De strenge geometrie en de informele anarchie;
de begrenzing van de lijst die het werk afbakent en compleet maakt, en de suggestie
van het eindeloze, waaruit binnen de lijst slechts een fragment opduikt; het wervelen
en het staan; de alzijdige verplaatsbaarheid van het zwaartepunt en het ontbreken
van alle zwaartepunt.
En zo met de verschillende factoren die het eigene, niet-imiterende van het
schilderij uitmaken. Waardoor men dan - en dit is voor een ogenblik precies bedoeld
als het goedkope woordspel dat het ook schijnt - waardoor men de natuur van het
schilderij ontdekt. In het schilderen dat het schilderen schildert, bindt de schilder
zich aan niets buiten het schilderij, maar dicteert de natuur van het schilderij hoe hij
schilderen kan en kiest de persoon van de schilder hoe hij schilderen wil. Betekent
dit een nieuwe band tussen kunst en natuur: de band tussen de kunst en de natuur
van de kunst? Dat ziet er voorlopig uit als onzin.
Het is van belang na te gaan hoe kijkers met abstracte kunst omgaan. Een
gedifferentieerde omgang. Ten eerste ziet de beschouwer in het abstracte werk zeker
de eenheid en gelijkheid van het bewerken van het werk en het uitwerken van het
werk: de sensatie van het gemaakt worden van het werk is tevens de sensatie van het
geraakt worden erdoor. Het driftige gebaar en het pijnlijk overleg van de maker
worden het driftige gebaar en het pijnlijk overleg van de kijker. Het kunst maken
wordt de ervaring bij uitstek van het kunst genieten. De echte receptie van het werk
bestaat in
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de beleving van de genesis ervan: er is immers niets anders - tenzij men genoegen
neemt met esthetisch welbehagen van kleuren van het werk die harmoniëren met
kleuren van de wand bijvoorbeeld. Zo'n esthetiek mag. Wie zich eraan ergert, heeft
in zover gelijk, dat zo'n kunstgenot de dunste van alle ervaarbaarheden van het
schilderij uitmaakt.
Maar als er volgens de genetische kritiek niet anders is, dat te beleven valt aan het
kunstwerk, als juist het maken, dan ontstaat een unieke opvatting van het schilderij
als object. Het is dan niet langer een doorkijk op iets anders: op de Staalmeesters,
de melkgietende keukenmeid, of de vrolijke drinker, het schilderij zelf is dan object
van onze blik. Het schilderen wordt ding onder de dingen. Er is een reeks fles, tafel,
stoel, vaas, schilderij, waarin elk ding gelijkwaardig is en dan is aan het schilderij
de oude meerwaarde van voorstelling en betekenis ontnomen. Mondriaan heeft zich
uitdrukkelijk voor deze opvatting van zijn schilderijen uitgesproken. Geen abstracte
kunst, maar juist concrete. ‘Abstracte’ suggereert een deelweergave van iets
completers; ‘concreet’ wil zeggen, dat het hele schilderij werkelijk niet anders is dan
dit voorwerp: beschilderd linnen op raam.
De genetische opvatting en de opvatting van het werk als object zijn overigens
min of meer ook aanwezig geweest in alle pre-abstracte kunst. Ook in de Japanse
tekening ziet de liefhebber het gemáákt worden, en hij beleeft de materialiteit van
Rembrandts verfopdracht in diens Joodse Bruidje. Oude waarderingsmogelijkheden
zijn in de moderne kunst blijkbaar verengd en tegelijk verabsoluteerd. Bij de
ontbinding in factoren zijn de ontbinders door de afzonderlijke factoren zozeer
betoverd, dat zij aan de oude ingewikkelde coöperatie geen behoefte meer hadden.
Pure kunst werd de kracht van de enkele kunstfactor. Het gewicht dat op de enkele
factor geladen werd, stelde de kracht ervan extreem op de proef, maar bleek tenslotte
en in de sterkste gevallen tot geen onheil te voeren: in de beste abstracte werken
heeft men een zo complete ervaring van kunst, dat opnieuw een betekenis verschijnt.
Het handschrift is niet alleen gebeuren of alleen materialiteit, het is ook portret van
een soort mens. Alle composities van de abstracten kunnen composities heten, men
kan niet verhinderen, dat iemand vóór een wit-zwarte Mondiaan zich bewust wordt
van eeuwige wetmatigheden en vóór een Poliakoff met veel oranje droomt van een
zonnige en plantaardige architectuur: die twee ervaringen blijken niet onderling
verwisselbaar. Ook het concrete, abstracte schilderij presenteert betekenis.
Heeft de enerverende ontdekkingsreis in het gebied der artistieke creativiteit dan
geen nieuw land opgeleverd?
Op het laatste traject, juist toen al het nieuwe vertaalbaar scheen in het oude, en
al het nooit eerder geziene nauwelijks méér dan herhaling van het
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allang gebeurde, alleen op verengde en verabsoluteerde wijze, juist toen gebeurde
er iets verrassends. Een artistieke ontwikkeling die vooral hierom zo verrassend
werkte, omdat ze aan het kunstgebeuren een weerslag verleende ver buiten het sinds
lange tijd als kunst afgepaalde terrein.
Het kunstvoorwerp, geladen alleen met voorwerpelijkheid en met zomin mogelijk
andere betekenis, met geen verwijzing als naar zichzelf, bleek eigenlijk een nogal
gewoon voorwerp. Linnen, gespannen op een raam, volgens een of andere orde
beschilderd, is een weinig opwindende gebeurtenis. Een voorwerp onder andere
voorwerpen, zei Mondriaan. Een rangverlaging van het kunstwerk? Ongetwijfeld.
Er is in de moderne kunsttheorie een constante neiging om over kunst, kunstwerk
en kunstenaar te spreken als over iets vooral zeer gewoons. Een hardnekkige neiging
naar gewoonheid. Misschien iets te hardnekkig om onverdacht gewoon te kunnen
heten. Maar in één slag, dezelfde van de rangverlaging van het kunstwerk, heeft er
ook een rangverhoging van alle gewone voorwerpen en alle gewone mensen plaats:
elk toevallig gevonden object, elke boomstam, tak, steen, treinkaartje, textielfragment,
foto, letter, etiket, verpakking, houtje, kraan, draad, spijker, zand, en zo oneindig
voorts, elk object kan worden opgenomen en bekeken, en zó bekeken, dan het museale
rang krijgt, de rang van kunstwerk, de rang van het ongewone. En iedereen kan het:
van nu af aan is creativiteit een democratisch goed. Of beginsel. Of recht. Of
misschien eerstdaags: democratische praktijk.
Wie deze tekst letterlijk neemt en dan de uiteindelijke verwachtingen utopisch vindt,
heeft waarschijnlijk gelijk. Wat onverkort waar lijkt, is dat door de stormachtige
ontwikkeling van de kunst werkelijk een andere kijk op de wereld algemeen is
geworden. Oude schilders van stillevens en landschappen hebben, door die wereld
bij fragmenten te kopiëren, onze kijk op de wereld veranderd. Het was een creatieve
kopie, waarbij het aandeel van de schilder beslissend was voor het verschijnen van
de wereld. Moderne schilders, zonder fragmenten wereld te kopiëren, doen desondanks
de wereld verschijnen, maar doen die wereld verschijnen als nog altijd te creëren.
De wereld is niet een voor eens en voorgoed gegeven feit, het is een wereld van
mogelijkheden. De moderne kunst stelt het vertrouwde aanzicht ter discussie - dat
is wat ze doet als ze eeuwenoude academische kunst, dat is wereldvoorstelling, ter
discussie stelt - en ze vraagt, dat wij haar ons aanzicht zullen verlenen. In die zin is
er in de moderne kunst niet of nauwelijks sprake van zoiets als een worsteling om
het werkelijkheidsgehalte van de door ons gekende wereld. Dat zou een wijsgerig
kentheoretisch probleem zijn. De moderne kunst poneert de permanente noodzaak
om in die gewende werkelijkheid telkens nieuwe werkelijkheden te ontdekken, de
ge-
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wende te wantrouwen en open te staan voor de onbekende. Zij conditioneert de kijker
tot permanente bereidwilligheid om in beweging te blijven. Het gaat in kunst nooit
om ‘kunst’. Niet tenminste indien ‘kunst’ begrepen wordt als zomaar het maken van
een mooi ding. Het minst van al in die (tegenwoordig abusievelijk zo vaak gesmade)
richting die kunst om de kunst heet. Het gaat in kunst altijd om iets dat ligt buiten de
kunst als maken en gemaakte. Kunst is een wijze van bestaan.
Daarom is de vraag naar kunst en natuur, begrepen als een vraag bijvoorbeeld naar
‘het landschap in de kunst’, een vraag die te weinig wil weten. De vraag naar kunst
en natuur is een vraag naar de natuur van de kunst. In een tijd dat er geen landschappen
meer geschilderd worden, is die kunst niet van haar eigen natuur vervreemd, maar
zelfs ook niet van de natuur van landschappen en alle andere zichtbaarheden ter
wereld. Na eeuwen academische verstarring en conventionele zeden, na eeuwen van
zeker weten wie de mens is en wat de wereld, betekent de moderne kunst opnieuw
de uitdaging tot dit avontuur: dat de mens de natuur van zijn wereld nog te vestigen
heeft. Die vestiging heet cultuur.
De natuur van de mens is het: zijn cultuur te scheppen.
Telkens opnieuw te scheppen, zegt de kunst van vandaag.

P.H. Kerssemakers
Eén van de velen
Bezadigd greep het witte lijk zich piepend in zijn kruis.
De parelmoeren veters schouwden dit en zwegen..
De ijle stilte kroop groeiend uit zijn schulp,
keek zichtbaar rond, vergaapte zich en zakte dommelend ineen
Het niets benauwde het onzichtbaar, verzonk toen in gefluister.
De paars en gele bosviooltjes betuttelden het gele loof
dat dauw noch regenlucht ontving in snelle vlucht.
De wasvrouw in het dorp verzonk in deernis, geel van groot verlangen
vergoot echter geen traan, de buurt mocht het eens merken!
De buurt echter verkneukelde zich in ongeweten weetjes
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vertelde het onbekende nieuws aan buur en buur steeds verder;
de niet vergoten traan aanzwellend tot een grauwe ijsorkaan
greep hier en daar en overal, verpletterde de zaken
tot onlust en verlangen zich vonden in het bladerwoud,
waar ritselend de mus rondwipt en eeuwig onbevangen
de zachte aarde rythmisch leeft, kloppend in niet verlangen.
Niet-begrijpen, niet-genieten is haar bikkelhard karakter;
ze groeit, bemint en maakt zich onbewust
tot eeuwig grondprinciep, de rust van ons verlangen.
Een van de velen
Verdwaasd en onverdroten begreep hij zich te geven
en talmde slechts, omdat zijn eerlijkheid hem dit gebood
zijn zwarte nagels remden niet, noch zijn geschoren kin
zijn streven naar de waarheid, zijn goedheid evenmin.
Hij vreesde slechts de ontrouw, zo breekbaar als blauw glas
en hield zich in, bevredigde zich terloops in 't gras
en greep een boek, bedreigde een ingenieur
omdat hij smekte, betastte toen zijn tand
en voelde zich onwel bij 't schemerig gefluister.
Hij zocht de maan in 't kolenhok, zijn fiets in het vooronder
maar vond slechts lege hulzen, ontdaan van alle sap
geledigd in het blanke vat der onvolkomenheid.
Begrijpend plots, verliet hij het plantsoen
en schafte zich een motor aan.
Dàt was de zin van zijn bestaan.
Het stoplicht mijdend, dat liefde heet
verkoos hij zich de onmetelijke ruimten
doorbracht zijn dagen in gepast gefluister
temidden van flats en neonlichtend duister,
totdat zijn scheermes uitkomst bood..
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Jacques Kruithof
Liefs lieflijk lijk
‘Wat het aanstotelijke in (Gorters) Verzen aangaat, zo heb ik hier nu voor mij liggen
Een liefde, 2e dl., blz. 159, waar o.a. staat ‘haar geslachtsdeel spoog zijn wellustvocht
in het stijve stugge hemd’, en Verzen, blz. 121, waar o.a. staat: ‘Dat kouwe vleesch
van een ander tegen m'n drooge handen.... dat koele sappige vleesch (ik cursiveer)...
dat natte nachtbad.’ Dit schreef op de elfde oktober 1890 Lodewijk van Deyssel uit
Bergen op Zoom aan Frederik van Eeden, die Een liefde een onzedelijk boek
geoordeeld had.
Van de dertiende dateert het antwoord dat de minnaar der witte waterlelie gaf:
‘Vergun mij je o.a. te zeggen dat een citaat als dat in je vorige brief uit Een liefde
mij in veel sterker mate onaangenaam is als je waarschijnlijk denkt. Het ontstemt
mij gedurende eenige uren en weerhoudt mij je brief over te lezen. Ik vrees dat je 't
kinderachtig vindt. Vroeger poogde ik deze gevoeligheid te forceeren. In den laatsten
tijd geef ik er altijd aan toe. In de regels van Gorter voelde ik niets stuitends. Mijn
vrouw echter, wier sensibiliteit ik op deze punten fijner en betrouwbaarder acht dan
de mijne, zeide mij in Gorter's verzen wel degelijk dingen gevonden te hebben die
haar hinderden.’1) Van Deyssel zond zijn vriend de citaten bij wijze van oratio pro
domo, ten einde aan te tonen dat zijn roman niet van lager allooi was dan de door
Van Eeden hogelijk gewaardeerde Verzen. Hij kopieerde enkele regels uit het gedicht
op pagina 118 van het tweede deel der Verzamelde werken:
Dat kouwe vleesch van een ander
tegen m'n drooge handen
en mijn oogen onzichtbaar in den nacht dat koele sappige vleesch - en al de kracht
5 van me den nacht in - 't is als dood,
alles zwart, geen wit, geen rood mijn heele hoofd lijkt wel koel,
er is nergens een doel zoo lekker zwart is de nacht,
10 zonder oogen, zonder gedacht,
dat natte nachtbad,
dat verdronkene, dat daggat,

1) De briefwisseling tussen F.v.E. en L.v.D., in opdr. v.h. Fr. v. E. Genootschap verz. en toegel.
door H.W. v. Tricht en Harry G.M. Prick. Zwolle 1964. Zw. dr. & herdr. 44; pagina 92-3.
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dat rondom dauwig gevoel,
mijn hoofd is zoo lekker koel.

Zelfs zulke irrationele gevoeligheden als hier in het geding zijn, berusten op een
interpretatie - en omgekeerd. Van Deyssel was in de seksuele omwenteling aan het
einde der vorige eeuw duidelijk meer de revolutie toegedaan dan zijn opponent; hij
gaf, misschien daardoor, zonder omwegen toe dat Gorters gedicht volgens de
toenmalige code aanstootgevend was, hetgeen Van Eeden over het hoofd zag, of
wenste te zien. Al had Van Deyssel het voor ons, post-freudianen, bij het rechte eind,
de vergelijking met zijn eigen opus kan de toets der kritiek niet doorstaan. Beschrijft
Thijm een vrouwelijk geslachtsdeel dat dapper poogt het mannelijk dito te evenaren
(volgens het echtpaar Kronhausen een pornografisch trekje2), bij Gorter is er wel iets
anders aan de hand.
Wat onmiddellijk opvalt, is het veelvuldig vòòrkomen van woorden die in poëzie
over ‘hinderlijke dingen’ nu niet bepaald voor de hand liggen: kouwe, drooge, koele,
dood, zwart, koel, zwart, dauwig, koel. In een gedicht dat de seks tot onderwerp
heeft, zijn de antoniemen van deze naargeestige pillow-talk beter op hun plaats. Een
koele minnaar misschien, wiens (opgesomde) termen zeker geen erotische sfeer aan
zijn poëem verlenen.
In deze koelbloedige bedscène is meer opmerkenswaard: het ontbreken van
individualiteit in de partner van de ik. Geen ‘lijf’ of ‘lichaam’, geen persoonlijk of
bezittelijk voornaamwoord komt eraan te pas3), niets dan vlees van een ander, koud
en sappig. Zelfs een lidwoord van bepaaldheid kan er niet af; de terminologie lijkt
eerder aan een sectie dan aan seks ontleend. Er is nergens een doel - alleen de ik telt
in het vers: hij bezingt zichzelf. Zijn ogen zijn onzichtbaar; de spiegels der ziel zijn
aan de waarneming van de partner onttrokken. Kleuren, hoogst belangrijk in Gorters
werk, ontbreken geheel. Al met al een reeks indicaties dat het door Thijm
gesignaleerde ‘aanstotelijke’ niet zo maar op ‘hete lusten’ betrekking heeft.
Koude en kleurloosheid bevallen de ik nogal. (Zie vers 9-10 en 14.) Het hele
gedicht maakt de indruk van een volledig, zij het wat morbide welbehagen, waarop
de partner als individu geen invloed heeft.
Het summum van verkilling geeft vers 5b aan: 't is als dood. Met vers 1 en 2 als
subject vangt de ik een zin aan, die hij, om zo te zeggen, onderbreekt

2) Wat is pornografie? ... Ooievaarpocket 147/8, p. 253.
3) In het handschrift, V.W. II, p. 451 is een dergelijk woord verwijderd.
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met vers 3. In 4a herhaalt hij, met andere kwalificaties, zijn onderwerp, maar hij valt
zichzelf meteen weer in de rede (vers 4b - 5a), en pas in 5b, met de tweede herhaling
't als grammaticaal onderwerp, voltooit hij de ‘hoofdzin’. Dat subject is de partner,
maar telkens dringt de ik zich a.h.w. aan zijn eigen zinsbouw op. Door de
nevenschikking van vleesch als onderwerp, met mijn oogen, later ook nog al de
kracht, worden de verzen 1 tot en met 5a, de invoegingen incluis, als geheel in 't
‘samengevat’ en als dood verklaard. (Vergelijk alles in vers 6.)
Dodelijk voor Van Deyssels beroep op dit gedicht is deze, nog oppervlakkige analyse
wel, maar wie Thijms kritieken kent, zal over diens slordig lezen niet verbaasd staan.
Voor zover hier van erotiek sprake is, heeft die toch wel een buitenissig karakter,
voor zover er van een partner sprake is, wordt die toch wel verregaand ontmenselijkt.
Zwart is traditioneel de kleur van somberheid, rouw en dood; het ontbreken van
wit (helderheid, zuiverheid) en rood (liefde, passie), zo nadrukkelijk gesignaleerd,
versterkt de somberheid van het gedicht.
In het tweede gedeelte, door de vrijwel gelijke verzen 7 en 14 omsloten, komt de
partner helemaal niet meer aan bod, en is het een en al ‘ik’ wat de klok slaat. De
verteller houdt er het hoofd koel bij, wat eerst modaal, later factisch gegeven wordt.
Het valt derhalve te verwachten dat de sprong van lijkt naar is koel, door de verzen
8-13 gemotiveerd wordt.
Vers 8 parafraseert de egocentriciteit van de ik: bij de buitenwereld, bij de partner
is hij niet actief betrokken, hij ondergaat wat in de volgende verzen beschreven wordt.
Die verzen (9-13) handelen over de nacht, waaraan een drietal kwalificaties wordt
verleend: Nux is zoo lekker zwart, moet het zondre oogen stellen, en zonder gedacht.
Door middel van bijstellingen wordt zij verder gelijkvormig gemaakt met dat natte
nachtbad, etc.
De eerste kwalifikatie releveert zowel de onbereikbaarheid van de buitenwereld
als de reactie van de ik daarop. De andere lijken de nacht te personifiëren, zoals de
oude Grieken het in Nux deden, de Nacht die de moeder van de slaap èn de dood,
Hypnos en Thanatos, was, maar het is een personificatie die met de ene hand gegeven
en met de andere ogenblikkelijk teruggenomen wordt, door het ontkennende zonder.
(Vergelijk bij Empson het zevende type der ambiguities, ‘to show a fundamental
division in the writer's mind’4). Noemt vers 10 blijkens de syntaxis aspecten van de
nacht, na de verzen 3 en 7 spreekt het bijna vanzelf dat beide delen van het vers
tegelijkertijd iets over de ik mededelen.

4) Seven types of ambiguity, Harmondsworth enz. 1965, p. 192.
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Vrijwel hetzelfde gebeurt in de zeer systematisch geordende apposities. Vers 11
noemt de nacht een bad - waarin de ik zich baadt; vers 12 noteert de waan verdronken
te zijn en geeft een synoniem van de nacht (een oppositie nacht-dag die te vergelijken
is met het contrast tussen zwart en wit plus rood in vers 6); vers 13 tenslotte geeft
zowel een gevoel van de ik als een ruimtelijke aanduiding. In schema:
ik + nacht

/ ik /

nacht /

ik + nacht.

11

12a

12b

13

Van Deyssel betrok, gezien zijn manier van citeren, vers 11 blijkbaar direct op
het telkenmale hernomen subject van vers 1-5, en stelde daarmee de nacht aan de
partner gelijk. Zijn benadrukte cursivering van sappige wijst er al op, dat hij onder
vleesch per se geslachtsdeel wil verstaan - maar als dat zo enthousiast aan het spugen
is als hij denkt, hoe houdt de ik dan drooge handen? Een knappe prestatie, in een
nat nachtbad, dat verdronkene, ...dat rondom dauwig gevoel. Misschien dat de ik in
de loop van het gedicht bevochtigd wordt, maar Van Deyssels manier van tekstknippen
is niet de beste. En toch, dat Thijm nattigheid voelde, mèt de ik, dat ligt hem
ongetwijfeld aan de partner. Een beetje gevoel voor seksuele plastiek brengt de lezer
ook op dit spoor: het verzinken in de nacht (= bad, gat, verdronkene, gevoel rondom)
ver-beeldt de eigenaardige ervaringen van de ik. In de verzen 9-13 worden simultaan
opmerkingen gemaakt over de nacht, de partner en de ik, een raadselachtige triniteit,
in een allerminst mystieke vereniging. Lijkt koel wordt is koel. (Welk proces in de
vorm tot uiting komt door het ontbreken van elk reglet, en de omarming door het
rijm koel-doel/gevoel-koel.)
De ik verliest5) zijn kracht, of staat haar af, in een ontlading van potentie, aan de
onzichtbare partner; omgekeerd ontvangt hij, op zijn beurt onzichtbaar, koelte. Bij
wijze van ogentroost, waarschijnlijk.

II
Gorters gedicht beschrijft een volstrekt anormale vorm van seksuele ervaring. Slechts
een klein getal facetten van het contact is relevant: de koude en onpersoonlijkheid
van de partner, het ontbreken van iedere communicatie en het in zichzelf gekeerd
zijn van de ik. De vraag luidt: welke vorm van seksualiteit valt hier aan te wijzen?
In de psychiatrie onderscheidt men een groepje van, bij alle onzekerheid

5) van me is een apokoinou: mijn kracht gaat van mij uit.
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aangaande de oorsprong, verwante perversies ‘in objecto’, in het seksuele object6).
Koudefetisjisme hoort erbij, waarvan Heine, om de ‘beseeligende Kälte’ in de
Florentinische Nächte beschuldigd is; ook het pygmalionisme, zoals Erik van
Poelgeest (nomen est omen) het bedrijft in Wolkers Kort Amerikaans (met de beroemd
geworden tors); ook tafofilie, de vrij zeldzame liefhebberij van mensen als Horatius
Blundersnook in Havanks Dodemans dollars - geen literatuur, misschien, maar een
zeer treffende beschrijving van Horatius' verzameling kerkhofrequisieten en
begrafenisattributen levert het wel op. Necrofilie tenslotte, de meest onderzochte
perversie uit deze categorie, schijnt een belangrijke plaats in de belletrie in te nemen7);
ettelijke gedichten in Nijhoffs Wandelaar dragen er de sporen van.
Met deze selectie perversies wil ik Gorters gedicht in verband brengen, maar het
stellen van een diagnose in een gedicht is nog iets heel anders dan het onderzoeken
van een ‘geval’ of case history. De informatie is beperkt en, wie weet, onvolledig.
Neem koudefetisjisme: in dit gedicht kan daar best sprake van zijn, tafofilie mist de
seksuele aspecten die in het gedicht aan de orde komen, en valt dus af. Ook het
pygmalionisme (meestal: eidolisme) kan geëlimineerd worden: op grond van vleesch.
Moeilijker wordt het bij de necrofilie, met haar vele verschijningsvormen. Wanneer
in de fantasie een lijk als seksueel object optreedt, spreekt men van ideële necrofilie:
wanneer een levende partner zich zoveel als doenlijk ‘dood houdt’, van symbolische.
Beide varianten kunnen het onderwerp van Gorters gedichtje vormen - het levert niet
voldoende psychiatrische gegevens om voor een der mogelijkheden te kiezen.
Andere verschijnselen kunnen wel met tekstuele argumenten uitgeschakeld worden.
Necromanie is een niet-seksuele manier van met lijken omgaan, derhalve onbruikbaar.
De pseudonecrofilieën zijn evenmin van toepassing te achten: daar is steeds van een
werkelijk lijk sprake, dat sadistisch behandeld wordt, dat het levende lichaam
vervangt, dat als levend ervaren of tot leven geroepen moet worden of als substituut
van een onbereikbaar object, meestal de moeder, fungeert. Ook de echte necrofilie,
daadwerkelijke lijkschennis, veroorzaakt door een alleen op lijken gerichte
geslachtsdrift, lijkt niet in aanmerking te komen. De details die mijn zegsman, Th.
Spoerri8), over het opgraven en postuum verkrachten van lijken geeft, zijn onsmakelijk
genoeg om Gorters bewoordingen verre te overtreffen - als men zich alleen maar
realiseert dat soms ettelijke maanden oude, en grotendeels al vergane ‘stoffelijke
resten’ seksueel misbruikt worden. De formulering 't is als dood sluit dit te enen
male uit.

6) Object is hier zoveel als persoon, partner, zoals Freud het woord bezigt.
7) Opgaven bij Th. Spoerri, Nekrophilie. Strukturanalyse eines Falles... Basel enz. 1959, p.
4-6, en Hans von Hentig, Der nekrotrope Mensch... Stuttgart 1964, p. 58, 60 vv.
8) Spoerri a.w., eerste hoofdstukken.
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Een psychiatrische analyse blijkt slechts ten halve uitvoerbaar. Een gedicht is zijn
eigen situatie, weliswaar met overeenkomstige situaties uit de psychiatrische praktijk
te vergelijken maar niet, zoals in een onderzoek van ‘echte’ gevallen mogelijk is, te
verklaren en onderzoeken in causaal of functioneel verband met andere situaties.
Het vers is geen kliniek. De accomodatie, de bewegingsruimte van de onderzoeker
zijn aanzienlijk geringer dan hij gewend is - en dat geldt in ongeveer gelijke woorden
voor de interpreet uit elke willekeurige discipline die zijn vak op het vers toepast.
Het vers past nooit in het vak. Al kan een technische toelichting zeer verhelderend
werken, natuurlijk.

III
Mijn onderzoek beperkte zich tot éen gedichtje uit de Verzen 1890, maar vluchtig
doorlezen van de bundel op bruikbaar materiaal doet mij veronderstellen dat de dood
er een hoofdrol in speelt. (Zie de gedichten op de bladzijden 39, 47, 78, 81 en 91 van
V.W. II.) Ik kreeg de indruk dat er van een extensief benut in memoriam-thema
sprake is, bij alle verschil nauw verwant aan dat bij Gerrit Achterberg. Men vergelijke
het zelfmoordmotief, o.a. op pagina 22 en 88 van V.W. II, de prominente plaats van
de moederfiguur9) bij beide dichters, de geestverschijning, om het zo maar eens te
noemen, op pagina 73 van V.W. II, naast Achterbergs ‘centrale thema’, en incidentele
overeenkomsten in woordgebruik (zwarte lente, V.W. Gorter II, 47; V.G. Achterberg
362, en de gedichten V.W. II, 113 met V.G. 221).
Een onderzoek naar de positie van Achterberg in de Nederlandse literaire traditie
- waar nog niet veel over gezegd is -, zou, ook ten aanzien van Gorter, de moeite
waard zijn, al zal de invloed van de oudere dichter op de zo anders geaarde en anders
schrijvende jongere niet bijster groot geweest zijn. Om de Gorter-gemeente gerust
te stellen: ook een onderzoek naar de connecties tussen de ‘gestorven geliefde’ à la
Achterberg, in Verzen, en Anna Witsen lijkt de moeite waard. Maar ik heb me intussen
al zover van haar gangbare visie verwijderd, dat ik de rest graag aan de gemeente
overlaat.

9) Marie Bonaparte, orthodox-freudiaans te werk gaand, noemt de necrofiel een passieve
lustmoordenaar, voor wie het lijk de door de vader gedode en aan de zoon overgelaten moeder
uit de oedipale fase is. (Nécrophilie et Sadisme, Rev. Fr. Ps. anal. 4: 716 (1930/1). Von
Gebsattel contrasteert fetisjisme en castratiecomplex. (Spoerri, p. 47). Zoveel is zeker, dat
necrofilie een afwijking bij mannen is; slechts één geval is bekend, waar een vrouw de ziekte
vertoonde.
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E.H. van der Meer
Nieuwe Niedorp
Ik wou dat ik
uit Nieuwe Niedorp kwam
het enige wat ik nu nog kan doen
is er naar toe gaan.

Tijdloos interieur
Een door neon verlichte ruimte
gevuld met tonetstoelen
gezoem van een elektrische klok
en enige ronde tafeltjes
op tafeltje nummer 1:
uitééngerafelde margrieten
op tafeltje nummer 2:
een groot paasei / gevuld
met kleine paaseitjes
op tafeltje nummer 3:
een blikje van drostes cacaozustertje
op tafeltje nummer 4:
een blikje van de ripolinmannetjes
op tafeltje nummer 5:
een pakje ansichtkaarten
met ‘Hartelijk Gefeliciteerd!’
van achter een deur:
het gedruis van een kapotte stortbak
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aan de muur:
een versleten Zaanse stoeltjesklok.
aan de kapstok:
de Ulster winterjas van
Cornelis Wijnstok
gekocht bij A. v. Rootselaar
Sumatrastraat 12-13-15 Amsterdam
op 12 oktober 1936.

Agressie
Bijna elke dag kom ik iemand tegen
met een porum om in mekaar te stampen.
Soms lijkt hij dan op iemand,
die ik al bijna vergeten ben,
maar die ik desalniettemin
nog steeds es in mekaar wil stampen.
Soms ook kijkt hij verkeerd,
praat hij verkeerd,
of heeft hij de verkeerde schoenen aan.
Maar meestal heeft hij gewoon
een porum om in mekaar te stampen.

Jazzwereld
Don Byas vist
in de Admiralengracht.
Ben Webster biljart
op de Martelaarsgracht.
Vanavond komen
Duke en Count
klaverjassen.
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A. Bogaard
Bodemonderzoek
Over het werk van Jacq Firmin Vogelaar
Jacq Firmin Vogelaar is ongetwijfeld diegene in onze literatuur, die zich het meest
driest proclameert als de grote vernieuwer van het proza. Vol pretenties, maar zonder
pretenties is nog nooit een schrijver groot geworden, en van een schrijfdrift bezeten:
hij moet nog vijfentwintig jaar oud worden en heeft één bundel gedichten gepubliceerd
en vijf omvangrijke prozawerken, in totaal ruim duizend pagina's dik, en deze dicht
bedrukt, op een volle pagina bijna tweeënhalf maal zoveel lettertekens als op een
bladzijde van b.v. Remko's Tjeempie.
Dat is uniek. Bij mijn weten tenminste heeft nog nooit iemand een zo omvangrijk
oeuvre vóór zijn vijfentwintigste in het Nederlands gepubliceerd. De vijf prozawerken,
waarover ik hier iets schrijven wil, zijn achtereenvolgens: De komende en gaande
Man (1965), Anatomie van een glasachtig Lichaam (1966), Vijand Gevraagd (1967),
Gedaanteverandering of 'n metaforiese Muizenval (1968) en Het heeft geen Naam
(1968). Ze werden alle uitgegeven bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam.
De komende en gaande Man (I) bevat, zo lees ik op de omslag, ‘stukken proza’
of ‘fragmenten realiteit’. Anatomie van een glasachtig Lichaam (II) draagt geen
ondertitel, wordt evenwel op de cover roman genoemd, maar daar is tussen haakjes
aan toegevoegd dat de schrijver zelf liever de kwalifikatie ‘situaties’ gebruikt. (Paul
de Wispelaere heeft het begrip situatieroman als volgt gedefinieerd: ‘Een roman die
opgebouwd is uit een groot aantal kortere fragmenten die niet in een direct causale
of chronologische orde, maar in een losser en suggestiever associatief en
simultaneïstisch verband geleidelijk en mozaïekvormig de geestelijke situatie van
een personage uitbeelden’). Vijand gevraagd (III) heeft de ondertitel ‘'n boerenroman’.
Gedaanteverandering of 'n metaforiese Muizenval (IV) heeft weer geen ondertitel,
maar op de achterkant van het boek staat geschreven dat het wel een ‘misdaadroman’
genoemd zou kunnen worden. Het heeft geen Naam (V) tenslotte, bevat opnieuw
‘drie stukken’. Wanneer ik in het volgende iets uit een van deze boeken citeer, zal
ik niet de hele titel vermelden, maar het nummer dat ik hier achter die titel heb
geplaatst.
Alle schrijvers achten zichzelf op een of andere manier realist, en alle nieuwe literaire
stromingen pretenderen tenslotte het ochtendgloren van
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eindelijk het ware realisme aan te kondigen. Wel niet als eerste, en zeker niet als
enige, is het toch Alain Robbe-Grillet geweest die daarop heeft gewezen. En niet
voor niets noem ik hier de naam van de man die in Nederland geldt als de bekendste
vertegenwoordiger van de nouveau roman, de soort waarin de schrijver de
werkelijkheid o.a. zoekt te ontsluieren door de dingen zo nauwkeurig mogelijk te
observeren en te beschrijven. Op de flap-tekst van Vogelaars tweede boek wordt
uitdrukkelijk en terecht gewezen op invloed van die nouveau roman, in vergelijking
waarmee dan zijn werk sterk maatschappelijk geëngageerd wordt genoemd. Waarbij
ik opmerken wil, ten eerste: dat de nouveau roman zich nu juist niet maatschappelijk
engageren wil, en ten tweede: dat maatschappelijk engagement aan de waarde van
een literair werk geen ene schaduw van een schim zelfs maar toevoegt.
De theoretici van de nouveau roman zetten zich vooral af tegen de grote
negentiende-eeuwse romanciers, wie zij verwijten dat zij, waarschijnlijk omwille
van de overzichtelijkheid, hun personages als marionetten dansen lieten aan de vingers
van de schrijver in een decor door die schrijver zelf geschapen en derhalve aan zijn
eisen precies beantwoordend. Zij beschouwen dat als een ongeoorloofde simplificatie,
overigens zonder daarmee de schrijfkunst van hun grote confraters als inferieur van
de hand te wijzen. Voor zover ik 't zien kan kozen zij zich tegenstanders die zij
kunnen respecteren. Dat negentiende-eeuwse realisme slaat verschillende reacties
los, reacties die ik, voorlopig en onder voorbehoud, abstraherend en bij wijze van
hypothese, in twee bundels zou willen onderscheiden: die van de fantasten en die
van de groep schrijvers voor wie ik op het ogenblik geen betere naam vinden kan
dan de naam die ik ze voor mezelf altijd geef: moralisten. Van beide groepen bestaan
natuurlijk vertegenwoordigers avant-la-lettre.
De fantasten munten uit door scherpzinnigheid. Zij vertrekken vanuit een of vanuit
enkele uiterst reële gegevens en via een uitgebalanceerde dosering van fantastische
elementen construeren zij daarop een volstrekt irreële wereld, die innerlijk nochttans
strikt logisch samenhangt. Luchtkastelen, fata morgana's, waarvan niet duidelijk is
of ze nu uit het platte vlak omhooggetrokken zijn of dat ze van onderen af opgeblazen
werden. Ik denk daarbij aan sommige verhalen van Slauerhoff, aan Die Blendung
van Elias Canetti, en aan het werk van Abram Terts, aan IJzel vooral. De laatste hield
zich ook in theorie bezig met de soort. Charles B. Timmer vertaalde een fragment
in zijn inleiding op Terts' werk. Ik neem het hier over: ‘Op 't ogenblik vestig ik mijn
hoop op de fatasmagorie met schimmen en fantomen (...); op een kunst, waarin de
plaats van de realistische beschrijving van de werkelijkheid door de groteske zal
worden ingenomen. Dit zal beter beantwoorden aan de geest van onze tijd. Het kan
zijn dat de fantastische voorstellingen van E.T.A. Hoffmann, Dostojewski, Goya,
Chagall en Majakowski (die
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meest realistische socialist)... ons zullen leren, hoe we met behulp van een
ongebreidelde fantasie realisten kunnen worden’.
De ‘moralisten’ kozen een andere weg. Zij trachten de werkelijkheid aan zich te
onderwerpen. Ervan overtuigd geraakt dat de werkelijkheid mede afhankelijk is van
de wijze van waarnemen, zijn zij zich op hun waarneming gaan bezinnen en ten slotte
hebben zij de waarneming tot hun werkelijkheid gemaakt. Dat wil dan niet zeggen
dat ze vanuit een wisselend perspectief een werkelijkheid observeren die zijn identiteit
behoudt, maar juist dit: dat het perspectief, de manier van kijken, het object
constitueert. Vogelaar vraagt om een ‘Revolusie van het oog en het oor’, waarvan
het resultaat moet zijn dat ‘wat is, uitgebreid wordt, ontwikkeld en daarmee
veranderd’. (III, p. 155) De moralisten gedragen zich eigenmachtig ten opzichte van
de werkelijkheid.
Nu bestaat er een instrument dat dingen waarnemen kan die zonder dat instrument
niet bestaan: een kamera. (Er wordt in dit soort literatuur ontzaglijk veel
gefotografeerd; Vogelaar beschrijft voortdurend kiekjes). Dat instrument behoudt
zijn identiteit tijdens de waarneming. Maar een mens is meer dan een instrument.
Wie de waarneming tot zijn werkelijkheid maakt, verliest ook zelf zijn identiteit. En
dat is voor dit soort schrijvers nogal eens een aanleiding om uit het op zich indifferente
feit van het tekortschieten van de menselijke aperceptie ten opzichte van de die
aperceptie overtreffende werkelijkheid allerlei zwartgallige conclusies over de
condition humaine te trekken. Vandaar dat ik ze moralisten noem.
Het lukt me niet helemaal om Vogelaar aan een van deze hulplijnen vast te
spijkeren. De groteske is hem weliswaar niet vreemd. Hij schrijft zelfs: ‘In de
dodengang kopieert het leven niet alleen de kunst; er wordt een groteske kunstvorm
geboren, waarvan het leven de slaaf en de dood de heerser is.’ (II, p. 148) Maar als
ik probeer te achterhalen wat in zijn werk hij als groteske beschouwd zou willen
zien, dan vind ik niets anders dan agressieve en vooral banale voorbeelden van ‘terror
en geile kunst’, waarin de werkelijkheid niet ‘opgeklopt’ wordt, maar verpletterd:
het dooddrukken van een goudvis in een woordenboek (een min of meer doorzichtig
lichaam, levend binnen een wand van glas, gesmoord in woorden!), een wilde
paringsdans met een crucifix en een meisje dat zich boven een spiegel masturbeert.
Scènes overigens, in de schriftuur waarvan Vogelaar zich niet van zijn zwakste zijde
laat zien. Niet ondanks, maar o.a. juist vanwege deze grotesken, niet zozeer behorend
tot het domein van de fantasie, als wel tot dat van de bezweringsformule van de
zwarte kunst, staat Vogelaar veel dichter bij de moralisten dan bij de fantasten. In
zijn werk citeert de man die schrijft onder het pseudoniem Vogelaar nogal eens uit
Van Dale's Woordenboek. Ik heb daar eens opgezocht wat Vogelen betekent. Dan
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wordt ik verwezen naar veugelen. Onder veugelen: ‘(gemeenz.) (aan iets) peuteren,
morrelen, voortdurend betasten; beslapen, zich paren met.’
Er wordt veel gekeken in het werk van Jacq Firmin Vogelaar en er valt ontzettend
veel regen. Tussen die twee is wel enig verband te leggen, want ‘in de regen wordt
pas goed zichtbaar hoe alle stoffen uit deeltjes bestaan, hoe overal haast onzichtbare
scheuren en barstjes komen in het gladde oppervlak’ (II, p. 209) En over een gezicht
schrijft hij: ‘Het geheel wat zingen, roepen - en wat al niet meer zou moeten zijn,
valt uit elkaar: elk deel kan, nu het verbindend element niet meer overkomt, op
zichzelf z'n eigen zin doen (...) Er kan van alles van gemaakt worden’. (II, 55) Zijn
personages bewonen voortdurend afbrokkelende huizen in stadswijken die in
verregaande staat van ontbinding verkeren. ‘'t Is een adembenemend genot in zoon
donkere ruimte weg te kruipen waar 't vochtig is en naar schimmel en verrotting
ruikt’. (II, p. 222)
Het kijken - en, vooral in fragmenten uit zijn laatste boek: het horen - is analyserend
en destructief. De dingen vallen onder dit kijken uiteen. De ogen zuigen de losse
delen de hersenen binnen. Wat zijn figuren waarnemen zien zij dikwijls tegen de
binnenkant van de bollen van hun ogen. Sommige van zijn figuren lijken op te gaan
in dat waarnemen, beoefenen een soort vereenzelvigingsmystiek en bereiken een
punt van verzadiging wanneer zij in de dingen verdwijnen. Voortdurend spreken zij
de wens uit om gevuld zoals een ballon gevuld is, rond en met zichzelf identiek, op
te stijgen en te verdwijnen. ‘Het was 't omgekeerde van kijken = hij trok de dingen
naar zich toe, zoog ze in zich op, én loste er zelf in op, verdween, raakte na verloop
van tijd - en wat voor tijd - op 't toppunt van verzadiging zodat er niets menselijks
meer aan hem was, geen spoor van leven of beweging meer (...). “(V, p. 29) Andere
personages voelen zich door dit binnendringen van de dingen via de ogen, de zwakste
plek van 't lichaam, aangetast. Ze lijken de ballonachtigheid te willen bereiken door
alle openingen waardoor de wereld binnendringen kan af te sluiten: oren dicht, ogen
dicht, schoot dicht, gordijnen dicht, en al een beetje naar boven op weg, want bij
voorkeur verblijvend op zolderkamers of in kerktorens. Wanneer deze personages
door anderen worden bekeken, voelen zij zich aan zichzelf ontnomen, bij stukken
en beetjes losgescheurd van hun gebeente.
Deze thematiek is in al zijn boeken aanwezig. Het is de thematiek bij uitstek van
“Anatomie van een glasachtig Lichaam”, waarin niet alleen het angstige meisje Hilde
(“Hilde die niet Wilde”), dat ieder menselijk kontakt vreest en als een aantasting
ervaart, in haar teruggetrokkenheid als een breekbaar en doorzichtig glasachtig
lichaam wordt voorgesteld, maar
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waarin ook het oog als glasachtig lichaam beschouwd dient te worden. Een ander
duidelijk voorbeeld is te vinden in zijn vierde boek, waarin de zachtmoedige Clemens
niet opgewassen blijkt tegen de ogen van zijn tegenstander Al. De laatste hypnotiseert
hem.
Dit ontledende kijken haalt de dingen en hun komponenten los uit het verband
waarin ze zich hadden samengevoegd. Eenmaal geïsoleerd, kunnen ze onderdeel
worden van allerlei andere gehelen dan, en ja, nu mag ik niet zeggen: dan in de
werkelijkheid. Want wat men in de volksmond werkelijkheid noemt, is voor Vogelaar
niets anders dan een toevallige configuratie van die elementen. Schrijven is voor
hem een realisering van een mogelijkheid van de werkelijkheid. Zijn realisering is
een toetssteen waaraan andere verwezenlijkingen gemeten kunnen worden.
Losgeweekt uit het “verbindend element”, kunnen de componenten bovendien niet
alleen “zichzelf” zijn, maar ook iets anders, hun eigen spiegelbeeld bij voorkeur:
onder kan boven zijn, wit vertoont zich als zwart (foto!), heen is terug, achter is voor,
middelpuntzoekend is verwijdering. Ook de personages zijn “zichzelf” en hun
spiegelbeeld tegelijkertijd. Gedaanteveranderingen, al of niet via de spiegel, direct
of indirect, zijn in dit werk telkens aan de orde. In zijn laatste boek beschrijft Vogelaar
een tekening:” 'n Zittende kerel met gehalveerde benen, die een kapotte spiegel in
handen houdt, waarin 'n gebarsten gezicht weerspiegeld wordt dat echter in niets lijkt
op 't grijnzende facie van de zittende man, maar wel hetzelfde blijkt te zijn als dat
van de losse kop op de grond, de stenen kop vol barsten bij zijn afgesneden benen’.
(V, p. 29)
Van alles kan van alles aanduiden in deze ‘meleandriese aaneenschakeling van
verdubbeling in een gelaagde lachspiegel’. (II, p. 269) Van daaruit is ook verklaarbaar
dat reklameteksten, fragmenten uit kranteberichten, delen uit detectiveromans, flarden
van radiopraatjes, stukken van bandopnamen, deel uit kunnen maken van de tekst
waarin Vogelaar de componenten van de dingen op weg zet naar een nieuwe ordening
toe. Ze bereiken die ordening niet. Het is bepaald niet zo dat Vogelaar een geordende
wereld verknipt heeft en de lezer het raadseltje opgeeft alles weer op z'n
‘oorspronkelijke’ plaats te zetten.
Opvallend is dat de personages op hun dooltocht in dit chaotisch en onbetrouwbaar
geworden universum enig houvast zoeken te vinden vooral aan plattegronden,
landkaarten en figuren uit de vlakke meetkunde. Het zou een apart opstel vergen om
na te gaan in hoeverre precies Vogelaar zich bij het in de hand houden van zijn
composities bedient van figuren uit de vlakke meetkunde. Vooral in zijn vierde boek
lijkt hij mij zijn personages te situeren binnen cirkels, driehoeken en
parallellogrammen. Compleet met spiegels aan de bases.
Volledigheidshalve moet ik nog opmerken dat niet alleen de ruimtelijke or-
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dening verbrokkeld is, maar dat ook het tijdsverloop niet onaangetast wordt gelaten.
Nogal gezocht, hier en daar, en een beetje knullig. Zo is in zijn voorlaatste boek een
fragment gedateerd op 3 oktober 1968. Het boek was op die datum allang verschenen.
Ook in zijn taalgebruik weekt Vogelaar dikwijls onderdelen los uit het verbindend
element. Deze onderdelen voegen zich dan in andere verbanden dan de traditionele
grammatica kent. Hij werkt graag met brokken van zinnen, zonder interpunctie aan
elkaar gereid, en met, ik wees er al op, flarden gesprek van bandopname-apparaten,
soms twee sporen tegelijk. Bij het te werk gaan volgens dit procédé weet hij eveneens
gekunsteldheid niet te vermijden. Op pagina 159 van zijn eerste boek draait iemand
een recorder achterstevoren af. Vogelaar spelt dan ook prompt van achter naar voren
(en laat een drukfout staan). Boek II trouwens begint met hoofdstuk IX en eindigt
met hoofdstuk I. Het laatste teken van het boek is een dubbelpunt. En ja hoor, na de
dubbelpunt kun je weer doorlezen op pagina 1. In de rederijkerij is hij bedreven. Als
in zijn eerste boek een van de personages een paar woorden leest, en er vervolgens
van hem geschreven wordt dat hij die woorden doorstreept, dan laat Vogelaar ook
een platte streep door die woorden drukken. Hij schrijft (‘onder
breking’. En V,
pag. 54: ‘Bij voor beeld dacht ik na
na afloop kwam ik op het idee
geen
wonder dat zoiets snachts moet gebeuren.’
In boek 1, pag. 55 laat hij een aantal lemmata uit 't begin van Van Dale's
woordenboek corresponderen met betekenisomschrijvingen uit het eind van datzelfde
boek: ‘aambei - klier in de borstholte, die bij de mens niet tot ontwikkeling komt die
van kalveren wordt als lekkernij gegeten; aangezicht - sponsachtige uitwas aan bomen,
ook aan voorpoten van paarden’, etc. Het rijtje eindigt met het woord ‘broers’, de
naam die Vogelaar draagt voor de burgerlijke stand. Daarachter citeert hij gedeelten
van de betekenisomschrijvingen die bij Van Dale te vinden zijn achter de woorden
‘uitvaart’ en ‘uitval’. Dit o.a.: ‘begrafenisplechtigheid, lijkmis, lijkdienst, doodmalen
ontaarden vaak in slemppartijen’ en ‘offensieve handeling van de verdediger buiten
't front van zijn stelling tegen de aanvaller... (...) plotselinge en agressieve uitbarsting
in woorden’.
De schrijver afficheert hier zichzelf als een verdediger die aanvalt. Dat de
agressiviteit in allerlei vormen tot de thematiek van dit proza behoort is uit het
voorafgaande waarschijnlijk al wel gebleken.
De personages van Vogelaar die zich teruggetrokken hebben in hogere
verdiepingen, scheppen afstand tussen zichzelf en de wereld. (Hilde zegt: ‘... m'n
moeder is niet m'n moeder - ze is de dochter van mijn grootmoeder’) Mensen houden
ze ver weg. Ze willen met rust gelaten worden, blind zijn en doof. ‘Mensen heb ik
niet nodig, zolang ze me met rust en met mezelf
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alleen laten voel ik me best, als het dan ook nog donker zou zijn’ (I, pag. 116) en V,
pag. 13: ‘nu nog blind, gemaakt, blind en doof en stom en’. Zij verdedigen hun
veroverde leegte door vanuit de kwetsbare stelling binnen de ballon de wereld aan
te vallen. Zij hebben die aanval nodig om die stelling te bevestigen. Maar in hun
poging daartoe vernietigen zij hun rustplaats. In zijn laatste boek schrijft hij op pag.
125: ‘Wat had ik te verdedigen, omdat ik me niet meer verweerde was er ook niets
meer’. De titel van zijn derde boek luidt: ‘Vijand gevraagd’. Vriendelijkheid is de
lastigste vijand. Want tegen vriendelijkheid vinden zij geen verweer.
De personages van Vogelaar zijn niet alleen vijanden van de wereld, maar ook
vijanden van zichzelf. Herhaaldelijk blijken hun vijanden ‘mogelijke realiseringen
van de werkelijkheid’ die zijzelf zijn. In zijn eerste boek kijkt iemand naar de spiegel
‘waar steeds dezelfde tegenstander staat, die hij niet aan kan maar slechts met zijn
vinger kan onderstrepen’. In ‘Dode Zee I & II’ (I, pag. 30, vv) vermoordt de
hoofdpersoon zijn eigen tweelingbroer. Niemand weet van het bestaan van die broer,
die met zijn moordenaar een sprekende gelijkenis vertoont. Alleen: die broer is vanaf
zijn veertiende jaar niet meer gegroeid. Ook deze thematiek is in Vogelaars hele
werk aanwezig. Op de omslag van zijn eerste boek schrijft hij dat het ‘fragmenten
realiteit bevat, waarin een “iemand” belaagd wordt door de wereld rondom hem,
door krachten die hij zoekt uit te schakelen om volledig zichzelf te kunnen zijn. Hij
moet zich van hun werking ontdoen om te ervaren dat ze later weer te voorschijn
komen, in andere gedaanten wellicht, omdat hij ze zelf voortbrengt en ze hem van
zichzelf trachten te scheiden’.
Me zoveel mogelijk onthoudend van het uitspreken van een oordeel, heb ik getracht
de voornaamste elementen van thematiek en werkwijze in het proza van Jacq Firmin
Vogelaar aan te wijzen. Toen ik dit werk ging lezen met de bedoeling er een kritiek
over te schrijven, was ik er op grond van wat ik er al van kende, van overtuigd dat
mijn oordeel ongunstig uitvallen zou. Waarom dan toch zoveel moeite aan dat proza
besteed? Want een kritiek schrijven op werk dat men van harte bewondert, is heel
wat aangenamer. En minder gevaarlijk. Iedere kritikus kan zich vergissen en men
kan tenslotte nog beter literair werk ten onrechte gunstig dan ten onrechte ongunstig
beoordelen. Vooral als het werk van jonge schrijvers betreft. Ik wilde dit artikel
schrijven omdat ik meen dat het de taak van de kritiek is het onbeduidende te
onderscheiden en af te wijzen en daardoor ruimte te scheppen voor 't weinig
waardevolle dat in ons taalgebied verschijnt, ook al hoeft niemand me te vertellen
dat de kritikus van zijn werk beter geen resultaat verwachten kan dan een heel klein
beetje.
Zoals gezegd: toen ik dit werk lezen ging was ik bevooroordeeld. Thans
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kan ik niet anders dan toegeven dat tijdens mijn lectuur in dat vooroordeel behoorlijke
bressen geschoten zijn. Met name door Dode Zee I & II (I, p. 31-78), Het Interieur
(V, p. 9-49) en door sommige hoofdstukken uit Anatomie van een glasachtig lichaam
heb ik me laten boeien. Ik ben er niet helemaal zeker van of ik er geen goed aan zou
doen me daarvoor een beetje te schamen, want het lukt me nog niet me aan het
schrijverschap van Vogelaar gewonnen te geven. Zijn thematiek en zijn werkwijze
dwingen me voortdurend tot het stellen van de schoolmeesterachtige vraag: of ze nu
wel te vertrouwen zijn? Meestal lukt het me niet te geloven in de authenticiteit van
deze banale wereld van ‘terror, dubbelspel, geile kunst, doodslag en lammoer’ (III,
p. 149). Ik kan me niet met de schrijver verbazen en diepzinnig doen over allerlei
gezochte overeenkomsten en allusies in de chaos die hij ons voortovert. Ik vertik het
bij voorbeeld om na te denken over een zin als de volgende: ‘draad, mooi woord
niet, langdradig - draadloos - draadloos kontakt, genoeg’ (II, p. 101). Vooral platte
frasen en fratsen zijn dat, niet eens leuke gewichtigdoenerij, in een aanstellerige
warwinkel van lettertypen op papier gezet, waaraan mijn verstand mij weigert enige
betekenis toe te kennen.
Nog een opmerking over zijn taalgebruik, met name over zijn zinsbouw. Die is
namelijk herhaaldelijk onverzorgd en gewoon foutief. ‘Maar nu praat ze echter zo
hard’ (II, pag. 87). ‘En vaak ook komt hij langs mijn kamer (...) maar zonder iets van
mij aan te trekken’ (I, pag. 16) Voorbeelden, ad libitum aan te vullen met werkelijk
honderden andere. Ik vind dat men het een schrijver kwalijk te nemen heeft, wanneer
hij zijn materiaal slecht verzorgt.
Ten slotte dit: Jacq Firmin Vogelaar krijgt over het algemeen een zeer gunstige
pers. Dat heeft eveneens mijn vooroordeel aan het wankelen gebracht, ook al kan
men zich afvragen wie er nu eigenlijk een slechte pers krijgt en ook al heb ik in die
kritieken - ik heb ze lang niet allemaal gelezen - weinig verhelderends over zijn werk
gevonden. (Vogelaar is een rasschrijver; Met dit werk gaf Vogelaar ons een
driedubbele Pinter, etc.) De beste kritiek die ik ben tegengekomen is die van Paul
de Wispelaere. Hij bewondert vooral Vogelaars schrijftechniek. Hij stelt een opstel
over ‘deze bijzondere schriftuur en technische virtuositeit’ in het vooruitzicht. Ik
hoop dat hij het schrijven zal en dat hij mij daarin duidelijk zal maken waarom ik
met hem Vogelaar bewonderen moet als deze in zijn tweede boek het meisje Hilde,
dat, zeer tot haar verdriet, dertig jaar oud wordt, bij het zien van een verkeersbord
met het cijfer 30 erop laat zeggen: ‘Niet boven de dertig in de binnenstad,
overtredingen worden beboet’. Voorlopig behoud ik me het recht voor niet te begrijpen
waarom een schrijver zo'n zin, als hij zich die al heeft laten ontglippen, niet
wegstreept.
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Frans Depeuter
De boom
Er staat een boom op het erf. Op zichzelf is dat niets speciaals evenmin als alle andere
dingen en personen op zichzelf iets bijzonders betekenen. Een zondagswandelaar
die langs het karspoor achter de haag de bossen intrekt denkt wellicht: ‘Kijk, wat
een reus, wat een enorme stam, en welke wortels, welke kruin’; hij zal er de voorhoede
in zien van al die honderden sparren die in de verte een brede falanx vormen tégen
de huizen en fabrieken en straten en auto's die langzaam maar zeker de streek
overrompelen. Misschien ook komt hij naderbij en leest verwonderd de namen die
reeds vanaf mijn jeugd in het hout gekerfd staan, en vertederd zal hij denken aan zijn
eigen herinneringen, aan het eerste meisje dat hij zoende, aan het eerste broekje dat
hij afstroopte, aan de eerste pijn en vreugde die hij veroorzaakte. Dan zal hij verder
stappen, nog even omkijken naar de stoere eik die boven mijn woning uitsteekt, en
dieper in zijn droom verzinken tot hij tussen het gezang van miljoenen naalden de
ozon opsnuift van zijn vergane hoop. Doch zelfs dit is niet zeker, het is immers even
goed - of beter nog - mogelijk dat hij niet eens de trots van de eenzaat bemerkt en
doodgewoon voorbijstapt, ondertussen bedenkend hoe hij het aan boord moet leggen
om de hypotheek op zijn huis zo vlug mogelijk af te lossen (dit is een van de
duizenden veronderstellingen).
Ach, was het ook voor mij maar zo eenvoudig! Kon ook ik maar aan zijn schaduw
ontkomen!... Geen dag gaat voorbij of zijn taaie takken striemen mij over de rug.
Reeds ben ik in een andere kamer gaan slapen die op de straat uitziet (vaak houdt
het avondlijk verkeer me wakker tot diep in de nacht) om tenminste niet meer zodra
het licht mijn ogen openpriemt, met zijn aanblik geconfronteerd te worden; reeds
blijf ik opzettelijk 's middags op mijn werk eten, hoewel de fabriek slechts enkele
kilometers van het huis verwijderd is; reeds sluit ik 's avonds de luiken als de eerste
golf van schemering over de velden komt gerold.... Zelfs de dikste muren, de grootste
afstanden, de zwartste nachten kunnen het beeld niet uit mijn geest bannen. De boom
vormt een constante bedreiging voor de betrekkelijke rust die ik slechts ten koste
van enorme inspanningen vermocht te realiseren.
Wie de boom daar plantte weet ik niet. Wellicht geschiedde dit niet eens tijdens mijn
leven want zijn omtrek en zijn grootte konden onmogelijk
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tijdens die luttele 39 jaar déze proporties hebben aangenomen. Ik veronderstel dus
dat vader vóór (of waarom niet bij) mijn geboorte, misschien zelfs grootvader hem
daar plantte, gedreven door een of andere gekke idee: om zijn haver te beschermen
tegen de wind die in het voor- en het najaar over de akkers giert, of om zich een
eiland van schaduw te verzekeren in de broeihete zomers, of om de grond wat
stevigheid te bezorgen zodat de kar niet meer zou wegschieten in het mulle zand...
Och, misschien was het ook niet dàt, misschien was uit een toevallige eikel die achter
de tuin verzeild geraakte doodgewoon een boom opgeschoten en hadden noch
grootvader noch vader iets ondernomen om zijn groei te remmen of te bevorderen.
Misschien was het de aarde zelf, de natuur, (god?), die dit obstakel voor mijn leven
plaatste...
Het is een witte zomerdag; de lucht staat strak boven je hoofd gespannen; het vliegtuig
dat de ruimte scheurt, flikkert zich verloren in het schelle licht der eindeloosheid. Je
staat achter op het erf te kijken naar je broer die de schoven stro van de kar steekt
en met een zwaai naar vader werpt. Je benijdt zijn gespierde armen en zijn stevige
kuiten (het is te warm om een lange broek te dragen thans) zijn forse nek en die
felheid waarmee hij telkens weer gele bundels van de wagen rukt. Eli's kracht
boezemde me vaak schrik in wanneer hij zich vertoornd tot mij wendde en me met
zijn baldadige vuist bedreigde omdat ik bijvoorbeeld de banden van zijn fiets had
laten leeglopen; vloekend zwoegde hij dan om de dingen weer bol te blazen, terwijl
hij af en toe angstwekkende blikken gooide op zijn jongere broer die, op afstand
weliswaar, grinnikend stond toe te kijken. Het was echter of een mysterieuze kracht
Eli ervan weerhield mij een pak ransel te geven, en reeds toen vermoedde ik dat ik
deze ongenaakbaarheid te danken had aan Nini, zijn lief; zodra deze me zag, kwam
ze me omhelzen; haar boezem was zacht en warm, schuimbekkend van woede zag
ik dan mijn broer het hoofd afwenden zodat het geen zin meer had mij tegen haar
lichaam te koesteren en met mijn hoofd en eventueel mijn hand langs haar rijke
borsten te glijden. Nini was vriendelijk gestemd jegens mij, en meer dan eens deed
ze bij haar strenge verloofde een goed woord voor zijn jongste broertje dat ocharme
met zijn lelijk gezichtje nog zoveel leed zou moeten doorstaan, ik hoor het haar al
zeggen met haar lijzige zalvende stem en ik zie al hoe zij haar buik tussen Eli's benen
duwt en hoe hij, beroerd, met zijn mik wijdopen, haar belooft zich flink te gedragen
tegenover Gil. Gil is toch maar een arme stakker, ik haat die woorden die ik in ieders
mond hoor gisten, ik haat dat medelijden waarmee men mij steeds heeft omgeven
en zal omgeven, o wat verafschuw ik die ellendige leugenachtige taal waarmee men
zo vaak getracht heeft mij in slaap te sussen.
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Het is een witte zomerdag. De zon spat in de hemel uiteen. Het zou mij niet eens
verwonderen als er plots vlammen uit de mijt zouden schieten, het zou me zelfs
vermaken: het paard dat briesend op hol slaat en Eli van de kar doet stuiken, zo vlak
met zijn wrede hart in de punten der gaffel; het luide gegil van vaders stem die met
zijn armen ten hemel een offerlied aanheft, midden op de laaiende toorts van zijn
angst, en zijn vrouw Isji - tevens mijn moeder - die uit de tempel komt gerend en
water plengt voor de onbekende god die hen verwoeste, en die zich aan de haren rukt
en ten prooi valt aan de vreselijkste waanzin, dagen en dagen lang, maanden en jaren
tot zij in haar droefheid wegkwijnt als een stervende plant.
Ik leun tegen de boom die toen nog niet zulke immense afmetingen had, en voel zijn
sap door mijn aderen stromen en vrees plots niets of niemand meer en luid zingend
‘zag mijn liefje dag mijn liefje mag mijn liefje’ daag ik mijn broer uit die zijn werk
onderbreekt en me met een koppel ogen bekijkt alsof hij me verslinden gaat, totdat
mijn vader hem tot spoed maant, totdat ik weer begin te roepen, totdat vader hem
nogmaals toesnauwt dat hij zich verdomme niet moet haasten hoor ‘we hebben alle
tijd' maak je vooral niet moe jongen’, totdat ik enzovoort. Heerlijk is het spel van
mijn onschuld, het is heerlijk je eigen zwakheid en vertraptheid uit te buiten als een
bron van onaantastbaarheid.
Tijdens de winter maakt de naaktheid van de eik me nog meer bewust van mijn eigen
berooidheid. De bultige gewrichten, de grillige takken die zo spits worden dat je ze
amper nog kunt onderscheiden met het blote oog, de knoestige stam met de wortels
die zich blootwoelen onder de dunne sneeuwlaag, alles bewijst in welke zinloze
situatie ook ik me bevind, alles wijst op de dood, snijdende klem waarin ik eens zal
trappen. 's Zomers is het gezicht al even ondraaglijk: de groene overladenheid is een
uitdaging aan mijn eigen onvruchtbaarheid; ik hoor het schampere gelach der mussen
in de kruin, ik hoor hoe de bladeren fezelen over de man die daar loopt te kankeren
en te kankeren zonder ooit iets te voltrekken, ik zie de schaduw op en neer wiegen
in de wind en tegen mijn benen omhoogkruipen en mijn handen en armen dwingen
tot onbeweeglijkheid; en wanneer ik vlakbij de stam ga staan, overvalt mij een zwerm
muggen, die mij hals-over-kop weer de zomer injagen. Noch in zijn schaduwcirkel
noch binnen de kring der rottende bladeren noch in de warme zone die donker afstak
tegen de eerste sneeuw noch in de kreits van zijn zware geur vond ik een onderkomen.
Er staat een boom op het erf. Vandaag, zo heb je jezelf voorgenomen, zul
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je zijn trots verslaan. Je stapt dus direct na de middag door de tuin naar de eik toe.
Zijn takken lijken ongewoon laag naar de grond gebogen, zwaar nog van de
nachtelijke regen, een schelp die zich sluit voor het naderend gevaar. Van op enige
afstand blijf ik naar de bladeren kijken en naar de kruin en naar de wortels die hier
en daar boven de grond opsteken, en een onverklaarbare (dus onoverwinbare) angst
verlamt mijn bedoeling. Wéér eens, zoals reeds zo ettelijke keren, ontbreekt mij de
kracht om de grens te doorbreken; ik weet me staan op de drempel van het andere
en ik spreek mezelf moed in met leugenachtige woorden en nogmaals tracht ik de
duivelskring te betreden doch tevergeefs. Al wat ik tenslotte doe is luidop vloeken
en schreeuwen dat die verdomde eik verdwijnen moet en me gedragen als een kind
dat zich gedwarsboomd voelt.
‘Loeder, huilde ik, smerig familiestuk, denk je soms dat je jezelf met je mooie
smoel alle rechten mag toeëigenen? - ik had Eli zien flirten met het buurmeisje, ik
had bemerkt hoe tijdens het werk hun handen elkaars lichaam zochten - Is die éne
je dan niet genoeg? Moet jij met je brutaliteit het hele dorp voorzien soms?
Bondsstier!’
Zestien was ik toen en Eli twintig en ook ik voelde me heel erg aangetrokken tot
twee borstjes die onder een witte blouse opstaken (Zoé, het buurmeisje) of tot een
dikke wollen trui waaronder heerlijke vruchten schuilgingen (Nini) of soms zelfs tot
de laaghangende tieten van mijn moeder die kwats-kwats bij elke stap naar links naar
rechts toe slingerden terwijl zij hollebossend over het tuinpad klotste. Ik kon niet
velen dat Eli zo maar, zonder iets speciaals te doen of te laten, de mooie meisjes aan
zijn kram sloeg terwijl ik slechts een spottend, in het beste geval medelijdend
glimlachje kon ontlokken aan hun rode mond. ‘Dorpsstier’, schreeuwde ik, doch
steeds op veilige afstand, ‘gemene heetzak’. Het meisje was weggegaan met hoogrode
kop; de woedende blik van mijn broer zweepte mijn overmoed nog meer op:
‘Memmezot’ schreeuwde ik weer, en plots, terwijl hij zich voorover bukte schijnbaar
om een biet van de stapel te nemen, ritste zijn hand naar mij, ik kon nog net
opzijspringen zodat Eli met een doffe smak tegen de stalvloer sloeg. Terwijl ik door
de tuin rende, hoorde ik achter mij de dreunende stap van mijn broer, ik vreesde elk
moment verpletterd te worden onder zijn enorme hielen, zijn snuivende adem in mijn
nek, zijn grijpklauwen die telkens vlak achter mijn vlucht dichtklapten, zijn dolheid,
zijn wraakzucht. Als ik mij tussen de hooi- en de korenmijt kon wringen, was ik
gered want Eli's eerder zwaarlijvige lichaamsbouw verhinderde hem mij tot daar te
volgen; vanuit mijn schuilplaats zou ik zijn razernij kunnen tarten, ik kon hem nog
driester maken dan hij al was, behekste kater zo zou hij vóór het hol de wacht
optrekken tot zijn meester hem riep. Toen ik echter achter de eik door zwenkte, gleed
mijn voet uit over de glibberige vuilrood-
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bruine bladeren die de grond bedekten. En meteen stond Eli dreigend boven mij: zijn
handen zoefden rond zijn hoofd, mijn oren deden pijn van het geluid der klappen.
Dan trok hij me bij de schouders op, keek me recht in de ogen en liet me zonder één
woord te spreken als een vod weer tussen de rottigheid zakken. Hij verdween
geruisloos in de dwarrelende herfst...
‘Dag, Gil, ... je droomt’. Nini staat naast mij. Ze zegt dat ze toevallig langs kwam
gereden en van de gelegenheid gebruik maakt om me even te groeten. Ze kijkt rond
zich, zoekend wellicht naar herinneringen, ze legt haar hand op de putkuip, op de
kruk, ze laat de ketting naar beneden ratelen terwijl ze de rondas met de handpalm
remt, met een plons valt de klem het water in, de lier piept wanneer ze het verleden
weer bovenhaalt. Dan stapt ze afwezig langs het rozenpad, naar het poortje dat de
tuin afsluit, het achtererf op waar zij - ook zij! - door de boom gefascineerd wordt.
Ik volg haar onder de kruin (haar aanwezigheid laat me toe de grens te overschrijden)
tot bij de stam die op de meeste plaatsen reeds ontschorst is: de talrijke namen die
ik erin kerfde zijn samen met de bast verdwenen, ook van de vele figuurtjes die ik
in de schors aanbracht blijft geen spoor meer over. Verder naar boven toe hangen de
verdroogde schulpen nog met enkele vezels aan het hout; hoe ouder ik werd, des te
hoger tatoeëerde ik de stam, doch daar mijn groei plots had opgehouden slaagde ik
er nimmer in de ganse boom met mijn haat te tekenen. Nini's ogen staan strak op één
punt gevestigd, een hartvormige schulp die als een eiland achtergebleven is op de
kale stam en waarin de letters N-G zijn uitgesneden.
Eli en vader waren naar het veld gegaan, moeder was uithuizig. Eerst had ik wat
rondgelummeld in de tuin, met bleekwater had ik een mierennest uitgeroeid achter
het karhuis; dan hield ik me een tijdlang bezig met het vangen van vlinders die ik
met een duimspijker op een plank spietste tot hun tere lijfjes scheurden; andere
slachtoffers had ik niet ontdekt tenzij een dol die ik, na haar vleugels te hebben
uitgerukt, in een spinneweb gooide, de harige poten die ik over mijn eigen huid voel,
het slurfje dat mijn bloed roofde, de vreselijke ogen, de kleverige draad die mij tot
cocon omwikkelt... Net wanneer het heerlijke afgrijzen in mijn lichaam culmineert
tot een uitzinnig gevoelen van meesterschap, wanneer de hele tuin en het erf en de
akkers rondom en de bossen gaan beven voor mijn almacht, net wanneer zelfs de eik
zich aan zijn gezag zal onderwerpen, komt Nini door het poortje gefietst, de rok
opgeschort tot hoog boven haar knieën, rood van inspanning en warmte en
verwachting wellicht, met de hijgende diertjes onder haar blouse, zo komt ze eensklaps
naar mij toe gegleden, ze lacht en laat haar rijwiel tegen de muur vallen en terwijl
ze zich vooroverbuigt om de
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fiets weer recht te zetten, merk ik de diepe gleuf tussen haar borsten en op hetzelfde
ogenblik begint er in mijn broek iets te leven.
Ze vraagt niet eens waar mijn broer naartoe is en zelfs nadat ik haar verteld heb
dat ook moeder niet thuis is, schijnt ze volkomen kalm te blijven maar in mijn buik
is alles aan 't gloeien, ik moét deze kans te baat nemen. Ik kniel naast Nini, mijn arm
zo onopvallend mogelijk tegen haar been gedrukt, en zeg dat ze weldra een nieuwe
band zal moeten kopen, ‘kijk maar, kijk eens hoe dun, je ziet er bijna het weefsel
doorheen, ook zij bukt zich dieper, ‘hier moet je eens voelen’ wijs ik, doch wanneer
ze haar arm over mijn knieën strekt, gebaar ik plots alsof ik ga vallen, wankelend
sla ik mijn handen aan haar en zo tuimelen wij beiden op de grond, zij boven op mij,
één ogenblik slechts rust haar hand op mijn gulp; terwijl ze het zand van haar kleren
klopt, voel ik een warme vlek groeien rond mijn navel, ik word als het ware de lucht
ingestoten, en eensklaps ben ik oneindig dankbaar en mild gestemd jegens al wat
mij omgeeft, ik wentel op mijn buik en lig gedempt te bidden tot mezelf, heerlijk
uitgeput, met mijn armen diep in de aarde, en zo vul ik mij weer met de nodige kracht
om me op te richten en pal voor haar te gaan staan die mijn geluk goedkeurt of
tenminste begrijpt. Het is verdomd hard als je een half uur later machteloos moet
toezien hoe Eli het meisje komt opeisen en je meedogend bekijkt en nauwelijks een
grijns verbergen kan achter de ostentatieve zoen die hij Nini geeft; het is verdomd
akelig altijd weer de zwakste te zijn en de lelijkste, altijd de minst bedeelde, immer
weer je ruige pels te laten bespuwen door rotkerels als je broer. Je moet iemand je
verrukking meedelen van dat éne moment en omdat je niet weet wie - je hebt niemand
die je vertrouwen waard is - kerf je diezelfde dag nog de initialen in de boom die
zwijgen moét tot in zijn wortels.
Er staat een eik op het erf. Nini pulkt het mos van de stam en ruikt eraan en terwijl
ze mij een plak toesteekt, vraagt ze of ik me soms eenzaam voel, en dan peutert ze
weer aan de boom, in gedachten verzonken. ‘Ik ben blij dat jij er bent’ antwoord ik
en ze kijkt me dankbaar aan en lacht weemoedig. ‘Jij hebt toch Bartje, en Eli's foto
naast je bed, en de herinnering aan enkele nachten...’ Plots proef ik iets bitters op
mijn tong; onbewust heb ik de naam uitgesproken die immer tussen ons zal staan.
‘Eli’, zeg ik en met een ruk trek ik de laatste repel schors van het hout: larven,
schimmel, pissebedden, cocons van bederf onder de vertrouwde huid. De vage hoop
waarvan ik niet eens de wreedheid besef. ‘Hoe waren zijn handen?’ vraag ik
boosaardig en ze buigt het hoofd nog dieper over haar schaamte. ‘Hoe was zijn lans
in je buik?’ Plots vlucht Nini weg, recht naar haar fiets; ik ben haar echter voor en
belet haar het erf te verlaten. ‘Je moet luisteren’, fluister ik bezwerend, ‘je moet
luisteren naar zijn broer die meer weet dan
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je vermoeden kunt. Heb je geen honger baby?’ Ze schudt het hoofd en rukt nogmaals
aan het zadel, haar hand ligt vlak naast de mijne. ‘Lust je geen sandwich met een
kop koffie, het is zó klaar. Dan kunnen we alles eens rustig bespreken’. Nee, nee,
schudt ze weer; ik wil hier weg, ik wil je niet langer aanhoren en je haat en rancune
wil ik niet eten want dàt voedsel zal ook mijn hart vergiftigen... ach, en ze keert de
ogen weer van mij af en rukt opnieuw aan het rijtuig. Mijn vastberadenheid hitst haar
nog feller op, haar angst sterkt me in mijn voornemen dat ik thans duidelijk erken:
die vrouw zo buiten zichzelf brengen dat ze wild en driftig aan mijn eerste aanval
zal weerstaan, en haar daarna tóch veroveren, haar hete lichaam onder het mijne en
haar nagels in mijn vlees en haar gulzige schoot ten slotte waarin al haar haat en haar
liefde zijn zaad verbrandt, het dolle feest van haar verlorenheid. ‘Kom’, dring ik aan.
‘je gaat mee met mij’ en ik neem haar bij de arm en wil haar het huis in dwingen
maar ze slaat woedend met haar vlakke hand in mijn gezicht en nogmaals en
nogmaals, en terwijl ik mijn armen beschermend voor mijn ogen kruis en mijn rug
naar de furie keer, springt ze op de fiets en raast de tuinpoort uit. Ik vloek, ik zie haar
witte blouse achter de haag flitsen, ik hoor haar heerlijke hijgende lichaam op de
trappers duwen, en dan is ze weg, dan moet alles opnieuw beginnen, ik moet weer
die tamheid die bereidheid die overgave uit haar lichaam knijpen en haar bloed
verwarmen met het gif van mijn woorden en haar vlees harden haar borsten de
venusheuvel van haar schoot, ik moet haar wild-laaiend voor mij zien staan want
slechts dàn is de vrouw het overwinnen waard, hoewel ik telkens het gevaar loop
(zoals nu) haar in dié mate te prikkelen dat haar kracht mijn kalmte overtreft. Zo
tracht ik reeds jaren dat punt te bereiken waarop ik, zonder mijzelf te verliezen, in
haar kan dringen, worstelende rots onder mij, en haar langzaam voel ontspannen
tussen mijn knieën, en de klemmen der armen en benen die zich openen, en haar
vingers die de pijn van haar nagels uit mijn rug wrijven, en haar adem die van haat
naar liefde verglijdt, en haar witte lichaam dat mij als heerser ontvangt en koestert;
eens zal de juichkreet van haar slavernij mij uit de scharen der angst bevrijden, en
dan zal ik zitten naast haar naaktheid en de paarden van mijn handen zullen langs
haar spijt galopperen, en ik zal dwanggeld heffen op haar nabestaanden, en een
korentiend op de oogst van haar dagen, en al die andere heerlijke rechten waarmee
de man zich tooien kan zullen mijn macht versterken, en dan zal ik die verdomde
boom die daar nu staat te wuiven en te grinniken in zijn welige baard, dan zal ik die
roteik met één houw van mijn zwaard te gronde richten...
Dat jouw vernedering voor de andere een bron is van zelfrespect, was me reeds
vroeger duidelijk geworden. Een van die dagen waarop je, door
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drang tot zelfbevestiging bezeten, onder de boom ligt te staren naar het eksternest
dat hoog in de top, als een uitroepteken van de tijd, weg en weer wordt bewogen
door de wind. De wildheid van het weer, de uitdagende lach van je broer, de
verwondering van Nini die waarschijnlijk nooit geloofde dat je tot grootse dingen in
staat was, dwingen je om het avontuur te wagen. Immers als je niet gaat, als je je
lafheid achter een of andere uitvlucht verbergt, word je grondiger vernietigd dan
indien je te pletter zou storten op de grond. Je slaat dus je nog tengere armen en
benen rond de stam en als een boomkikker kruip je tegen het monument omhoog, je
klemt zo stevig je knieën tegen de ruwe schors en je vergt zoveel van je krachten om
je lichaam op te hijsen langs je trots, dat er ook tussen je benen wat gebeurt. En die
genoegdoening doet je met meer verbetenheid nog je spieren spannen. Dan bereik
je de onderste tak, je vingers gevouwen rond het hout zo rust je even uit en je kijkt
naar beneden en ziet nog immer de heimelijke snoet van Eli spottend op jou gericht,
en Nini daarnaast die met tintelende ogen elk van je bewegingen ademloos volgt. Ze
gunnen je geen rust, daarom sla je in een uiterste samenballing van krachten je
linkerbeen over de knoest, je wacht even en gooit eensklaps je hele lichaam met een
felle zwaai over de tak. Verder dan, hoger, van tak tot tak nemen je trots en je angst
toe, je stijgt weergaloos boven jezelf uit. Soms sluit je even de ogen om één moment
van die hoogtevrees verlost te worden en de absolute triomf van je trots te ervaren,
en dan klim je verder, steeds hoger naar je bestaansrecht toe; de tak waar je tegen
hangt wiegt vervaarlijk in de wind die heviger nog over je handen blaast. En plots,
nog voordat je het nest bereikt hebt, overweldigt je een paniek die je ledematen
verlamt. Je vingers strak rond de takken, je hoofd schroefvast op je schouders, zo
staar je naar een punt heel ver weg en toch zo dichtbij; stijf sta je tegen je angst
gedrukt, elk besef van tijd en ruimte gaat verloren in dat vreselijk moment van
verdwazing. Je hoort je broer roepen, met zeer dunne stem, dat je moet voortmaken
want hij is niet zinnens hier een halve dag te staan glarieogen om jou dat bravourstukje
- hoe smalend gezegd - te zien verrichten. Je hoort ook de sprakeloze spanning van
het meisje. En dan weer Eli: ‘Zeg joch, komt er nog iets van? Of blijf je daar hangen
tot je er in de herfst uitvalt?’ Vallen? het woord haakt zich vast in mijn geest, het
haalt de strop nog dichter toe. Neervallen, vlak voor de voeten van mijn broer die
nog luider zou lachen om mijn onbeholpenheid, en vlak voor de teleurstelling van
de enige aan wie ik feitelijk moet bewijzen wat ik vermag.. Eli zegt nog iets, en
nogmaals knettert zijn stem in de blaren, en dan nog eens, en telkens klinkt zijn
woord een ietsje onzekerder, een ietsje minder sarcastisch ook en meer bezorgd. Dan
verneem je verwarde kreten en stemmen en gejaagd heen-en-weer-geloop, en ook
je moeder komt haar schrik be-
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tuigen, weeklagend smeekt ze dat ik toch in godsnaam zou trachten mezelf te
overwinnen, en het helpt toch alles geen zier. In de stilte die daarop volgt gebeuren
er vreemde dingen onder jou, vreemd op de eerste plaats omdat je de handelingen
der anderen slechts raden kunt naar het geluid dat ze veroorzaken. Je hangt daar
wezenloos, gekluisterd tussen ja en neen, je hangt ten prooi aan je schande. Een
groter wordt die als iemand een gordel rond je middel knoopt, en op je vingers gaat
kloppen tot ze hun greep lossen, en dan daal je, hansop aan de touwen van spot, van
tak tot tak op de aarde neer, willoos, levenloos bijna, je keert terug tot het bewustzijn
van je verworpenheid. En Nini en Eli, en je beide ouders, en een of andere
nieuwsgierige buurman die op het lawaai is afgekomen en nu, samen met hén, getuige
is van je diepste vernedering. Later verneem je dat het Eli was die je uit je angst
verloste, je kunt er hem niet eens dankbaar voor zijn...
Je haat Eli. Ik ging Eli haten om deze ongevraagde hulp waardoor hij mij nog
grondiger kon vernederen tegenover het meisje. Ik haatte hem om zijn sterkte en zijn
schoonheid en zijn succes bij de vrouwen en om het zeldzame medelijden dat hij me
betoonde en om de schamperheid waarmee hij me verjoeg, ik ging Eli haten om al
die honderden ogenschijnlijke futiliteiten waardoor hij me telkens weer, steeds
opnieuw aan mijn erbarmelijkheid herinnerde. Onder de boom brouwde je geheime
gedachten en je smeedde plannen om hem, desnoods letterlijk, uit de weg te ruimen;
je fluisterde je hese verlangen om Eli, al was het maar éénmaal, te overtreffen en
hém nu eens te kleineren en ook zijn eigen betrekkelijkheid in het licht te stellen.
Terwijl hij boven op de korenmijt stond wenste je dat de hele boel plots in brand zou
schieten; als hij door de sneeuw waadde 's winters hoopte dat hij zou verrijzen;
wanneer hij het land omploegde zag je het mes door zijn lichaam snijden; duizendmaal
veranderde hij van gedaante: sneeuwman, toorts, weipaal, schaduw, kariatide,
borstbeeld, wegdrijvende wolk....., doch duizendmaal ontsnapte hij aan de magische
kracht van mijn bezweringsformules waarvan alleen de eik de verschrikking kende.
Duizendmaal ontkwam hij maar éénmaal bleef hij de gevangene van zijn metamorfose.
(het lijkt zo een beetje op dit: je wenst iemand naar de maan en 's anderendaags
verneem je dat hij een ruimtereis ondernomen heeft).
Het is een stom ongeluk, zeggen de mensen, en een ongeluk blijft het voor de
oningewijden. Maar voor jou, priester van de voodooritus, is het méér dan dat. Je
hebt gisteren nog onder de eik met een dor takje gaatjes geprikt in een vroeg
afgevallen blad, jezelf verbeeldend dat zo ook de lans door je
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broeders hart zou dringen indien je de moed en een land bezat, en je prikt en je prikt
tot alleen de nerven resten; dan kijk je naar je broer die graanzakken op zijn schoft
naar de zolder draagt en je wenst dat hij van de trap zou vallen en armen en benen
en nek zou breken, en je denkt aan Nini haar dijen haar buik haar mond haar schouders
haar borsten haar schoot haar alles. De boom zuigt het sap van je haar uit je rug, zijn
bladeren ruisen instemmend, zijn wortels zwijgen eenparig, zijn takken knikken voor
je ogen. En de dag nadien, je zit op het w.c. met jezelf te spelen want het is heet
buiten en Nini had daarstraks weer die diepuitgesneden blouse aan en haar borsten
stonden weer trots op haar tors, en plots hoor je een kreet die door merg en been
snijdt, het gebrul houdt aan, neem zelfs in hevigheid toe, je meent de stem van Eli
te herkennen, moeder die voorbij het deurtje rent, je vader roept wat, en haastig
haastig stroop je nu je broek omhoog en rent naar achter: Eli ligt met bloedende buik
aan de punten van de gebroken gaffel gespietst, zijn ogen zijn muil zijn klauwen
spreken een onmenselijke pijn, ik kan het niet langer aanzien en vlucht de bossen in,
weg van mezelf, van mijn toverspreuken, van mijn haat, weg van al wat me tot deze
ritus dwong. 's Avonds is alles al afgelopen, het gemurmel van een rozenkrans vult
de eindeloze nacht die zich rond mijn waanzin spint...
Er staat een boom op het erf. Alleen die eik was getuige van de afschuwelijke
verwensingen die ik uitte tegenover mijn broer. Die boom alleen weet hoe erg ik
weende om de schuld waarover ik met niemand praten kon, en hoe ik later huilde
om moeders dood. Alleen die eik kent mijn vertwijfeling toen ook vader mij ontviel.
Er staat een boom op het erf die alles weet over mijn haat en mijn liefde en mijn
afgunst en mijn schaamte en mijn angst en mijn pijn... Die getuige moet verdwijnen:
eerst dan zal ik mezelf weer kunnen opbouwen, vrij zonder verleden, zonder die
dreigende vinger die me nu dag en nacht verwijt bespot vermaledijt bejammert. Eerst
dàn ook zal ik tot Nini kunnen gaan en haar zeggen: ‘Hier ben ik, Gilgamesj is mijn
naam, en jij moet mij het wonderkruid schenken, jij moet mij voortdurend vernieuwen,
want ik wil niet sterven zoals die anderen, ik wil niet verstikken onder de stoflaag
der gewoonten, ik wil mezelf overleven’. En dan zal ik haar gebieden zich te
ontkleden, en naakt zal ze voor mij staan, en ook ik zal mijn kleren afleggen, en het
gezamenlijk bad dat we nemen is onze wedergeboorte, ik zal haar zuiveren van alle
sporen door vreemde handen op haar huid nagelaten, en zij zal mij wassen en mij
Gilgamesj noemen zoals ik voorspelde, en uit mijn mond zal Isji groeien, Isjtar of
Vrouw zonder meer, en 15 maal zal ik in- en uitgaan, 15 maal me omkeren in haar
lenden tot zij bloedend op de grond zal liggen die rood zal kleuren van haar liefde,
en ik zal rond haar lijden dansen de wilde dans van mijn vreugde,
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mijn armen zwaaien, mijn hoofd schudden, rainbow-bridge zal ik ten hemel staan,
hoog geheven mijn fallische trots, en ik zal springen negen maanden aan een stuk,
zo zal ik muren spannen rond haar pijn want alleen mij komt het recht toe hiervan
te genieten, en zij zal groeien, zij zal groter worden en ruimer, aan haar handen zullen
stromen ontspringen en aan haar voeten bergrivieren, viermaal, vijf in 't totaal, in
haar ogen zal de hemel kolken van waanzin, en zo zal ik haar omgorden met een
snoer van uren en dagen en weken. Tot uit haar gebrul een zoon zal splijten, de mens
van morgen, halfgod tussen goed en kwaad, onkwetsbaar in zijn daden want
onnadenkend want handelend naar zijn behoeften. Dan is de tijd gekomen dat ik een
mes zal nemen, het scherpste wapen uit mijn verzameling, geslepen op de rand van
mijn wijsheid, en achter de donkerste bossen onder de zwartste nacht in de middelste
uren der verbijstering zal ik mijn lichaam verminken, gedreven door het besef van
overbodigheid, en dan zal ik liggen tot in de toppen der tenen, en slapen, en dromen,
en ik zal vrij zijn van elke aardse belasting, en mezelf overleven in het werk van mijn
zoon.
De bijl verwoed in het hout, uit alle macht sla ik mijn vrees stuk en mijn woede
en mijn onmacht om dit dagelijks gebeuren. Elke slag hakt nieuwe scherven uit het
verleden... Ik heb reeds een mooie witte gordel uit de stam gekerfd, de bodem ligt
bezaaid met splinters! Vóór de avond moet ik die reus geveld hebben, ik wil zijn
dreigend geweld en zijn zwijgzaamheid en zijn beschuldigende aanwezigheid uit
mijn bewustzijn bannen vóór dat het licht zich achter de heggen gaat schuilen. Razend
breng ik de bijl boven mijn hoofd en sla, omhoog en sla, omhoog en sla... De uren
verlopen gelijkmatig, ikzelf schijn met het ritme der slagen die tegen het ouderhuis
weergalmen, de tijd te verdelen. De zon priemt door het bladerdak heen vlak in mijn
gezicht. En ik denk weer aan die andere dagen waarop ik uit mijn rust werd gewekt
doordat de stekelige zon zich halsstarig een gat boorde naar mijn ogen, en tegelijk
zie ik weer Eli - ik was nog jong - die mijn slaap openwrikt door zeer accuraat de
straal van een zaklantaarn op mijn ogen te richten, en die dan, wanneer hij merkt dat
ik wakker ben, de bundel schuin omhoog laat schieten zodat zijn gelaat, half verlicht,
half verduisterd, mij een afschuwelijke nachtmerrie openbaart. Razend drijf ik het
scherp dieper, steeds dieper in de zuil. Het hout weent onder mijn woede, de boom
siddert tot in zijn kruin. Ik voel niet eens mijn vermoeidheid, automatisch worden
mijn armen op en neer bewogen op het metrum van mijn haat, mijn stilte is thans
vreselijker dan het jarenlange zwijgen van de eik die onder mijn daverende handen
langzaam, stukje voor stukje zijn stevigheid inboet. En eindelijk, als de zon nog net
boven de kruinen der verte zichtbaar is, als de gevels van het huis reeds met nacht
beschilderd zijn, als de vlieren zwaarder gaan ruiken naarmate ze aan het oog
onttrokken
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worden, als de laatste buizerd naar zijn nest is gedaald, als de wolken met brandend
boegbeeld door de hemel stevenen, als ten slotte ook de wind veelvingerig in je haar
komt woelen en de grachten staan boordevol slaap en ergens blaft een hond tegen
het donker, eindelijk valt de laatste slag, krakend stuikt de eik voorover terwijl zijn
zware schaduw mij verplettert. (o de duizenden woorden die uit zijn kruin opvlerken,
nachtvogels in dit verboden heelal)
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Frans Hoppenbrouwers
Kolonisatie
het gerucht dreef landinwaarts
drie rococomeisjes
de weke bumpers
gericht naar de zon
hieven het hoofd
luisterden
de zee rekte
schuimbekkend
zich uit
een adempauze lang
hielden de roeiers
hun bokserkoppen
in de wind
snoven
landinwaarts
dreef de zee
het gerucht met zich mee
de roeiers werden
wandelaars
hun totempalen
als spiezen gericht
landinwaarts
het strand strekte
reikhalzend
zich uit
de zee deed niet meer mee
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E.H. van der Meer
Lullaby of birthland
Er is een overeenkomst
tussen een kind geboren zien worden
en het horen van jazz:
er gaat iets blij aan het huilen.
Sonny Rollins heeft een nieuwe
saxofoon moeten kopen
Z'n ouwe is aan kinkhoest overleden.

Zonnekind
De debiel zit in de zon
netjes met de armen over elkaar
en hij maakt de mimick
van de gezellige babbelaar.
Een tijdloze butterfly
danst op zijn adamsappel.
Het lege kopje voor hem
midden op het ronde tafeltje
is het middelpunt
van een oneindige cirkel
waarin hij alleen is
met zijn lege kopje.
Hij vult het kopje
met het lege roomkannetje
en stapt weer eens op.
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Henk van Kerkwijk
Bestelling
een schouderklop met suiker
en wat melk in de stem, ober
dat helpt tegen verzuchten
dan hoef ik een avond niet
belleblazen met het afwasmiddel
en blijft het gootsteenkastje
ongeopend, de dweil gevouwen
kom, het is beter dan dat ik
een huif van waanzin
als een wielrennerspet
over de oren trek mijn hoedje flatteert me
kom rammel met mijn sleutelbeen
kom, klop het af, het is zinloos
mijn verleden te bedienen
de fooien liggen in het heden
kom, je wilt toch geen scene, wel?
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Nieuwe boeken
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Jacques Kruithof
Jung geleerd, fout gedaan
A.F. Ruitenberg-de Wit: Formule in den morgenstond. Een studie over
het dichtwerk van Gerrit Achterberg.
Em. Querido's Uitgeverij NV (Reuzensalamander 82), Amsterdam, 1968.
Mevrouw Ruitenbergs Formule in den morgenstond gaat over de poëzie van Gerrit
Achterberg en over de ‘psychologie’ van Carl Jung. Je kunt het boekje derhalve
beoordelen als psychologisch en als interpretatief werkstuk; omdat de schrijfster er
in haar Woord vooraf van zegt dat het ‘niet meer wil zijn dan een tekstinterpretatie’,
ben ik zo vrij het hoofdzakelijk op z'n exegetische merites te beoordelen.
Aan het eerste hoofdstuk, over het Spel van de wilde jacht, laten enige
eigenaardigheden van de ‘psycho-interpretatie’ zich uitstekend demonstreren.
Rodenko1) meent dat in Jachtopziener de titelfiguur, gevraagd ‘naar de stand van het
roodwild’, daarop antwoordt: ‘Er is er dikwijls één meer dan ik tel’. Mevrouw
Ruitenberg ontkent dit: ‘Het lijkt mij duidelijk dat het op de leden van het personeel
slaat’. Andere personeelsleden dan de jachtopziener vermeldt de tekst niet; mevrouw
Ruitenberg argumenteert haar zienswijze evenmin.2)
Zij postuleert een ‘diepere werkelijkheid’ onder ‘de valse voorstellingen, waarin
de dichter ons tracht te betrekken.’ De manifeste inhoud, waarvoor Rodenko zijn
interpretatie opstelde, is volgens de schrijfster een soort allegorische voorstelling
van 's dichters psyche. De daarin optredende hallucinaties acht zij gepersonifieerd
door het personeel; de manifeste laag laat haar exegese niet toe, de dieptelaag wel.
Omdat niet de tekst, maar de dichter het object van haar interpretatie is, geeft zij
meestentijds slechts partiële tekstverklaring (zij behandelt bv. Hyade zonder
opheldering van de titel). Uiteraard interesseert haar slechts wat op het manifeste,
zowel als op het diepere niveau functioneert; aan de voor haar redundante gegevens
in de tekst gaat ze voorbij.
Met haar uitgangspunt hangt tevens samen haar gemakkelijke wijze van gedichten
onderling verbinden. Ze vindt een paar regels in Trivia raadsel-

1) In Nieuw kommentaar op Achterberg. P.J. Meertens is dezelfde mening toegedaan.
2) Het komt niet bij mevrouw R. op, dat het hert van St. Hubertus (uit Onland) hiermee te
maken kan hebben.
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achtig, vraagt zich af: ‘Hebben deze verzen misschien iets te maken met het gedicht
Diana?’, wijdt aan dat gedicht enkele regels, maar komt niet meer op haar raadsel
terug. Het sujet van de cyclus, dat haar heel wat verbindingslijnen aan de hand had
kunnen doen, komt nauwelijks ter sprake: een ‘rechtlijnige benadering’ acht zij
terecht uit den boze; zij opteert voor een zig-zag-methode.
Dat gaat zo in z'n werk: ‘In de Wilde jacht komt men steen zes maal tegen: stenen,
duizelstenen, vrouw van steen, onversteend, Einstein = één steen, blindstenen.’ Op
deze hoge frequentie van zes, overigens niet equivalente verschijningsvormen, zes
maal op 43 gedichten, baseert mevrouw Ruitenberg haar conclusie: ‘Bij een zo
veelvuldig voorkomen kan het natuurlijk niet anders of de steen heeft met Haar te
maken.’ (p. 27) Haar (en Zij) betekent in het onderhavige boekje: de Achterbergvrouw.
Tenslotte: elke ik-figuur die haar in handen valt, stelt de schrijfster met de dichter
gelijk. ‘Wat Achterberg heeft willen schilderen (schilderen, toe maar!), is het gevoel
achtervolgd te worden, de dreiging van de hallucinatie. Het is de brand in de geest
waarvan de proloog (van de cyclus) gewaagde.’ (p. 21) En dan volgt noot 9 met het
obligate Achterberg - 1937- hospita-vertelsel. Op p. 117 is mevrouw Ruitenberg dit
uit haar psycho-interpretatie voortvloeiend personalisme blijkbaar vergeten: zij zegt
daar dat al Achterbergs gedichten ‘niet strikt autobiografisch’ gelezen mogen worden.
In hoge mate representatief voor de psycho-interpretatie is de exegese van Hecate.
Met het oog op de dieptelaag (de ziel van de dichter), die mevrouw Ruitenberg in
jungiaans perspectief ziet, wil ze graag de godin Hecate beschouwen als ‘de
verpersoonlijking van het archetype van het vrouwelijke, (met) demonische trekken’,
en die godin is dan éen van de vele projecties van de complexe Achterbergvrouw,
die zij de anima3) van de dichter noemt. Zij voert daarom een diepere werkelijkheid
in, die aan haar theorie beantwoordt. Doorgaans onttrekken haar mededelingen over
die tweede lagen zich aan 's lezers toetsing (hij kan alleen van de manifeste inhoud
kennis nemen); in dit geval botsen the words on the page met de woorden van
mevrouw Ruitenberg: volgens de slotverzen misschien zal de godin ons gunstig
zijn/en komt ge van vier kanten op me toe, vertoeven in dit gedicht gelijktijdig de
anima (ge) en een projectie der anima (Hecate), terwijl het contact met de eerste van
de tweede afhangt.
De tweede strofe (mevrouw Ruitenberg zegt hardnekkig couplet) van Hecate luidt:

3) ‘Jung's concept of “animus” and “anima” ...Contrary to this view it must be stated with all
due emphasis and vigour that not one single proof of this theory has ever been put forward
by anyone in anyway’.
Oswald Schwarz, The Psychology of Sex8, p. 117.
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Nu Hecate zich daar heeft opgesteld,
ben ik de ongewijde voor wie geldt
wat op de paddestoelen staat vermeld.
Met zwarte runen wijst een pijl me uit,
waarbij 't getal de kilometers duidt
van de bancirkelslag in de natuur.
De bossen worden overal taboe.

De dichter, zegt mevrouw Ruitenberg, is op weg naar God, ‘want de pijl staat in het
runenschrift voor godheid.’ Leuke vondst van Achterberg, maar er staat niets meer
dan dat de pijl met Hecate te maken heeft. Evenwel, de weg naar God zit nu in het
gedicht, en de bancirkelslag ‘speelt daarop een belangrijke rol’, zo formuleert de
schrijfster ongeveer. In wijst een pijl me uit, dat ziet zij over het hoofd, figureert het
werkwoord uitwijzen, dus wegsturen (van het taboe, van de bankring vandaan, wat
anders). Ze laat de ik-figuur de verkeerde kant uitlopen.
Over vers 6 vv zegt mevrouw Ruitenberg: ‘De context suggereert, vooral door het
twee regels verder volgende “kilometers”, de “paddestoelen” van de ANWB ten
dienste van het Nederlandse rijwielpadennet, maar in tweede instantie wordt, met
het woord “ongewijde” (gegeven A, Jac. K.) gezinspeeld op de in de natuur
voorkomende paddestoelen (gegeven B), welke de werkzame bestanddelen opleveren
voor de psychofarmaca (gegeven C), die bepaalde extasetoestanden teweeg kunnen
brengen zonder dat men via de lange en moeilijke weg van inkeer en “exercitiën”
het contact met een goddelijke werkelijkheid (gegeven D) heeft verworven. De dichter
constateert in vers 6/7 van Hecate dus slechts: ik ben er niet beter aan toe, nog niet
verder gevorderd dan iemand die verdovende middelen te baat neemt om tot het doel
te geraken. Daarmee zegt hij dus niet dat hij die middelen zelf zou hebben gebruikt.’
Hoe zit dit betoog in elkaar? ‘Jung's method - it is no more than a friendly
exaggeration to say this - is to argue that because A is somewhat like B and B can,
under certain circumstances, share something with C, and C has been known on
occasion to have been suspected of being related to D, the conclusion in full-fledged
logical form is that A = D. As a language of science this is meaningless.’
Aldus de psycholoog Gardner Murphy,4) wiens objectiviteit en autoriteit
ontwijfelbaar zijn. De redenering à la Jung - onjuist woord eigenlijk, want de rede
heeft er part nog deel aan - is in mevrouw Ruitenbergs boekje schering en inslag. Ze
zegt het risico van hineininterpretieren niet te vrezen, maar

4) cit. J.A.C. Brown, Freud and the Post-Freudians3, p. 45.
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ze doet niet anders. Als er ergens een klok luidt, is het Jung, als er toevallig een klepel
in hangt, is het Jung, als Achterberg een reisgedicht over Zwitserland schrijft,
interpreteert zij het, jawel hoor, als ‘de leer van de Zwitser Jung opende voor mij (=
de dichter) de weg naar de geestelijke bevrijding.’ Het ontbreekt er nog maar aan
dat Jung het Spel geschreven heeft.
Met deze benadering devalueert mevrouw Ruitenberg de poëzie tot listig in elkaar
gezette ‘valse voorstellingen’. Dat is mijn eerste bezwaar tegen haar aanpak. Ze geeft
openlijk toe dat Tabor door zijn suggestiviteit haar de ‘diepere werkelijkheid’ bijna
uit het oog deed verliezen - blijkbaar laat haar theorie niet toe dat poëzie gelezen en
geïnterpreteerd wordt als (manifeste) tekst, en niet als autopsychografie van
allegorisch-symbolisch karakter. Nu zou mevrouw Ruitenbergs opvatting dat poëzie
allegorisch is, nog hout snijden indien zij enig bewijs voor haar exegese aanvoerde,
maar dat is nergens het geval. Alle interpretatieve hoofdstukken van het boekje (over
de Wilde jacht, de Ballade van de gasfitter en Robot gaan mank aan verwaarlozing
van de waarneembare inhoud, en aan oncontroleerbare postulaten over een dieptelaag
die, lijkt me, naar analogie van de droomduiding is ingevoerd, maar zonder dat is
aangetoond dat een verborgen ‘zin’ als in de droom, ook in een gedicht (altijd) latent
aanwezig is. Eerder, zie Hecate, zie Jachtopziener, levert mevrouw Ruitenberg het
bewijs van haar ongelijk. Naast dit literaire bezwaar is er een psychologisch. Murphy,
toch een heel welwillend beoordelaar, evalueert Jungs ideeën zo: ‘the only aspect of
Jung's doctrine which has really taken hold in psychology in the narrow sense is the
original extravert-introvert typology.’5) Dat is, ditmaal ten goede, weer een friendly
exaggeration, daar experimenten6) met die typologie de onhoudbaarheid ervan
aangetoond hebben. De school van Jung is, al met al, een quantité négligeable. Het
lijkt me nogal zinloos, met wat zo ongeveer de beroerdste psychologische theorie is,
Achterbergs werk te onderzoeken.
Het is, resumerend, een onliterair en een onpsychologisch boekje. Interpretatie dient
op manifeste gegevens gebaseerd te zijn, psycho-interpretatie daarenboven op een
serieuze psychologie.
Het boekje van mevrouw Ruitenberg bevat naast een drietal tekstinterpretaties een
inventaris van ‘motieven’ in Achterbergs oeuvre, waarvan onderzoekers veel profijt
kunnen trekken. (Al leidt, evenals bij de veelvuldig voorkomende steen, dubbel zien
soms tot overdrijving: dat in de Ballade twee directeuren, en in de Wilde jacht twee
spoorwegmannen optreden, wil nog niet zeggen dat hier een motief aanwijsbaar is.)

5) Murphy, Historial Introduction to modern Psychology5, p. 335.
6) Hilgard & Atkinson, Introduction to Psychology4, p. 469.
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Wat tenslotte de presentatie betreft, mevrouw Ruitenberg wekt nogal eens de schijn,
haar lezers niet voor vol aan te zien. Ze merkt op dat het Spel van de wilde jacht
alleen door wie dezelfde ontwikkeling als de dichter doorgemaakt heeft, optimaal
verklaard kan worden. Ervan afgezien dat dit impliceert dat het Spel mislukt is (nl.
niet voor communicatie geschikt), men moet al zeer naïef zijn, wil men haar diepere
bedoeling miskennen: het Spel beschrijft de heilsweg die Jung zijn discipelen wees,
en daar ‘slechts weinigen deze weg kunnen en willen bewandelen’, zijn het natuurlijk
de zeldzame uitverkorenen die het Spel optimaal verstaan. Hieruit spreekt, zij het
bedekt, een bijna religieus superioriteitsgevoel, dat de analytische psychologie vaker
vertoont. (Ik stipuleer nadrukkelijk dat ik hier een niet-verifieerbare diepere
werkelijkheid schep, alleen gegrond op de ervaring dat het met jungianen even kwalijk
discussiëren is als met jehovagetuigen.)
Ander voorbeeld: Achterberg schrijft over stof die de geest ontbiedt / en andersom.
Kijk, zegt de schrijfster, ‘Er bestaat, volgens Jung, een zekere waarschijnlijkheid dat
materie en psyche twee verschillende aspecten zijn van een zelfde zaak.’ Blijkbaar
verwacht zij niet dat wij, haar lezers, dit voetstoots zullen accepteren, want ze vervolgt
vergoelijkend: ‘Deze en andere theorieën van Jung zijn niet “bedacht”, maar, zoals
Vestdijk opmerkt; “Jung als mysticus ziet deze dingen.” Dat het ons, enkele
uitzonderingen daargelaten, niets zegt, zullen we moeten accepteren.’ Dat laatste
zinnetje kwalificeert ons als de schapen van de goede herder Jung, maar mevrouw
Ruitenberg gaat er dan ook van uit dat wij aan de verhaaltjes van de eerste de beste
zwitserse dokter geloof hechten, en ze denkt dat wij niet beter weten of Spinoza's
twee aspecten-theorie stamt uit Zwitserland.
Mevrouw Ruitenbergs boekje eindigt met een Naschrift. Met nog een staaltje van
psycho-interpretatie daaruit eindig ik dit stukje. Het is spijtig dat de essayistiek over
Achterberg met voor f 12,90 aan humbug vermeerderd is: dat ligt zwaar op de markt,
en bemoeilijkt het verschijnen van intra-texuele analyses, waaraan momenteel meer
behoefte is - het werd tijd ook - dan aan een mystiek Achterberg-evangelie.
Hier komt het beloofde voorbeeld: ‘(Rodenko en Plokker)7) leggen de nadruk op
het moederaspect van Haar en voeren ten bewijze daarvan een aantal plaatsen aan.
Ik kan dat aantal nog vergroten met een zeer treffende in Pharao:
Ik wil met wat mij is geworden,
in de volgende orde,
in éne plaats begraven zijn:

7) In Nieuw kommentaar op Achterberg.
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De deken waar ik onder lag
tot aan mijn kin,
dewijl haar hand hem alzo lei;
- heengaande zag ze om en zei:
nu is de nacht niet zonder mij -

Deze woorden moeten haast wel op de moeder slaan.’ Einde citaat. Een zeer treffend
geval, inderdaad.

Anton Fasel
Hoe Ewald wijs werd
Ewald Vanvugt, Goeroe, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968.
Zo zit ik dan met Goeroe op schoot en het is allemaal weer begonnen. Hetzelfde
quasi-mysterieuze woordgebruik, verwrongen beelden in drie duim gelatine verpakt,
die als verrotte kwallen liggen te stinken op het strand en geen andere beelden
oproepen dan hun eigen glibberige substantie, nodeloze verspilling van woorden, en
een taal, die knotwilgen wil hakken met een botte bijl. Een tik pikte de dubbelslachtige
duif de tong van het vuur tussen mijn ogen: in 1 bliksem-schicht was de Goeroe met
elk woord in alle talen in mij op mijn plaats nieuw geopenbaard. Ook speciaal dank
aan Nobele Slang die later steeds rust bracht om letters op papier te tekenen. Aldus
de verantwoording.
Het gaat over ene Jezus, doch - en hier moet ik de christelijke lezer waarschuwen
- wij hebben hier niet te maken met een boek met een religieuze strekking. Kennelijk
is niet bedoeld de timmermanszoon uit Nazareth, doch Ewald zelf, die zich om niet
opgehelderde redenen met deze, enigszins beladen naam heeft getooid. Zijn eerste
levensjaren brengt hij door met het uiten van wise-cracks over de beestensamenleving
die zijn ouders voor hem verbergen, mensen en radertjes die elkaar grijpen en zo,
terwijl hij tevens voor en na schooltijd met zijn moeders grote borsten speelt en
veelvuldig op zijn teelballetjes wordt gezoend; waardoor Huize Vanvugt in een
enigszins merkwaardig daglicht komt te staan. Dan trouwt de held, blijft enige
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maanden in bed en neemt de benen. Met een bruine lederen koffer vol kleding en
apparaten en een zakje goud dat hij jaren geleden van zijn vader kreeg, vliegt de
jongen door de lucht in een ijzeren toestel gevuld met tientallen mensen, waaruit ik
geneigd ben te concluderen dat hij per vliegtuig vertrok. In het volgende hoofdstuk
ligt hij op de rand van een ravijn en wel 8 bladzijden lang, nu eens de linker, dan
weer de rechterhand bewegend, met zo op het oog als enig resultaat dat zijn geschrift
toch nog een echte pocket van 116 bladzijden kon worden, waartoe ook enige blanco
of bijna blanco pagina's, veel interlinie, alsmede een typografie die door brillende
bejaarden met instemming zal worden begroet, in belangrijke mate bijdragen. Als
hij daar ligt komt een in 'n soort jurk geklede man, die aangeduid wordt als Wilde
Man, zingend aanrennen en gaat een eindje verderop zitten, zonder dat dit aan de
gezelligheid of de voortgang van het boekje iets toe of afdoet. In het volgend
hoofdstuk bevindt de held zich nog steeds bij het ravijn, doch ditmaal bij een struik,
waar hij door de ogen van een mier naar het landschap kijkt - kennelijk zonder iets
opmerkelijks te registreren, anders zouden wij het ongetwijfeld hebben vernomen -,
en vervolgens gaat zitten kakken, ‘geuren van geluk om zich heen verspreidend’.
(Wie heeft hier vragen!...? vraagt de schrijver. Antwoord A.F.: Nee merci). Zonder
zijn bibs af te vegen gaat hij sjanzen met ‘een van de mooiste vrouwen ter wereld’,
die hem meeneemt naar haar huis, waar gelukkig ‘heerlijke geuren van speciale
reukstoffen hangen’, zodat hij zich zonder bezwaar van zijn pantalon kan ontdoen.
Of het tot een liefdesdaad komt is niet helemaal duidelijk, want spoedig komt de
Wilde Man binnen en gaat hem zitten aankijken. Nogal onvrij dunkt me. Ze besluiten
samen te gaan wonen, want ze verstaan elkaar wonderwel. Ook de Wilde Man wil
namelijk vooruit en achteruit in de tijd en hij voelt zich evenzeer een moeras in een
waterrijke atmosfeer in een ander zonnestelsel, alsook een atoomdeeltje van een
houten tafelsplinter. Waarmede kennelijk bedoeld is een splinter van een houten
tafel; het boekje munt niet uit door nauwkeurig woordgebruik. In de volgende vier
hoofdstukken gebeurt er weinig anders dan dat de Wilde Man mooi weer speelt van
het geld van Jezus, terwijl deze op een rieten mat in het huisje zit en af en toe mee
mag. Ondanks zijn betrekkelijke afzondering weet hij zich echter aardig aan te passen
bij de locale bevolking, hetgeen onder meer blijkt uit het feit, dat hij zich haar taal die vermoedelijk een soort kafferhollands is - weet eigen te maken. ‘Wat gebeurt?
Die 2 mannen toch duidelijk vrienden? Wilde Man komt richting jongen. Wilde Man
stopt niet! Bloedt sijpelt uit neus en oor in stof. Jezus heeft verdriet’. In hoofdstuk 7
heeft de hoofdpersoon iets verkeerds gegeten, of misschien zit 't hem in het ‘gouden
ei’ dat de Wilde Man hem brengt, want opeens gaat hij allemaal dingen zien, als 22
muizen met post-
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bodepetjes op, druipende slangen, klauwende nagels, scheurende muren, wriemelende
uileballen en nog veel meer van die enge dingen. In het volgende hoofdstuk mag hij
zelf het gouden ei gebruiken en z'n lichaam vol vuur en vlammen gieten, zodat aan
alle kanten lichtstralen door zijn huid slaan. Hetgeen erop wijst, dat hij onder leiding
van de Wilde Man vorderingen heeft gemaakt, ja, thans zelf leermeester, kortom een
goeroe is geworden. Wat jammer toch, dat de Wilde Man kennelijk niet over litteraire
vermogens beschikte, dewelke hij op zijn pupil kon overdragen. Daarna wordt hij
door de Wilde Man, die ondanks zijn aanstellerij over een gezond zakelijk inzicht
blijkt te beschikken, uitgezonden om narcotica en ll kleine kleutertjes af te leveren
op een louche adres, zonder daarvoor een cent te beuren, want drie dagen later zit
hij weer te hongeren in het huisje en naar de maan te staren. Wellicht is hij er ook
zo een, die gelooft dat de maan een boerenmik is. Na nog enige meningen verkondigd
te hebben over de rotte samenleving, loopt hij tenslotte op handen en voeten een steil
bergpad af, terwijl boven hem rotsen barsten en de bovenrand van de berg afbrokkelt.
Een heel mooi einde.

R.A. Cornets de Groot
Sensatiebladproza
Herwig Leus, Mijn Leuzen, teksten, uitgeverij A. Manteau NV, Brussel/Den
Haag, 1968.
Mijn Leuzen van Herwig Leus stelt een lezer voor niet geringe moeilijkheden. Niet
op het stuk van lezen, of begrijpen, want de moeilijkheden zitten schijnbaar meer
aan de oppervlakte. De vraag luidt hier niet: wat betekent hetgeen ik lees? - maar:
hoe zal ik hetgeen ik lees laten klinken? en pas na een antwoord op die vraag, wordt
de vraag naar de betekenis interessant. Leus zelf zegt, dat zijn boek geen poëzie
bevat. Dan moet de inhoud ervan wel uit proza bestaan. Maar het is ‘vertikaal’ proza.
Proza waarbij het gaat om versificatie en klank. Voor zulk proza, dat zoals men weet,
sinds het einde van de oorlog vooral door Bert Schierbeek wordt beoefend, is een
verdeling in muzisch en a-muzisch, zoals die ook bij poëzie reeds geruime tijd in
zwang is, niet zonder betekenis. En waar we het hier hebben over proza waarvan de
klank van principiëel belang is, ligt het voor de hand
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dit proza in principe ‘muzisch’ te noemen, en muzisch wil zeggen: tegenlogisch:
tegen de door Van Dale vastgestelde betekenis van het woord in. De betekenis van
ritme, rijm en klank is immers groter. De conclusies die uit het bovenstaande zijn af
te leiden, luiden als volgt:
1) een schrijver, die tegenlogische elementen in zijn werk opneemt, ontvliedt de
‘betekenis’;
2) een lezer van zulke door de vorm bepaalde literatuur moet het manierisme van
de schrijver doorbreken om aan zijn werk zulke betekenis te hechten, als de schrijver
gedaan zou hebben, indien hij zich ondubbelzinnig had uitgedrukt, conform Van
Dale.
De belangrijkste eigenschap van het muzische beginsel is niet dat het de
werkelijkheid loochent, maar dat het die werkelijkheid de noodzakelijkheid ontneemt,
krachtens welke die werkelijkheid pas werkelijkheid is. Indien de formule ‘de
werkelijkheid is de noodzakelijkheid van de mogelijkheid’ juist is, dan leidt het geen
twijfel, of muzisch proza is het proza van de mogelijkheid (of mogelijkheden), en
omdat een ‘mogelijkheid’ zowel voeling houdt met de werkelijkheid als met de
fantasie, kan zulk proza twee kanten uit: die van de realiteit en die van de droom.
Bij Leus treft men een gelukkig samengaan van deze twee, een samengaan van de
publicitaire slogan en de persoonlijke oogmerken van de auteur.
Hoe zegt men dus ‘mijn leuzen’? Met overtuiging, maar niet zonder ironie. Want
deze schrijver weet, dat hij in een collectivistische maatschappij leeft, derhalve
raakpunten heeft met een onoverzichtelijk aantal collectiviteiten, - groeperingen die
het hem euvel zullen duiden een boek een titel mee te geven als ‘Mijn leuzen’,
aangezien leuzen nooit mijn, maar collectief bezit zijn, van niet aan te tasten
geestelijke kwaliteit, zo men de woordvoerders van dergelijke collectiviteiten wil
geloven. Vandaar dat Leus ze onmiddellijk gelijk geeft en onmiddellijk toont, dat
zijn gelijk van oneindig groter waarde is:
Ik
Een uit de velen
Ik
Belangrijker dan ooit

Zo'n leus verleidt de lezer er niet toe ‘de werkelijkheid’ tegen de schrijver in het
geweer te roepen. De lezer wordt veeleer een samenzweerder. Ritme, stemverheffing,
en de stroeve klank roepen een wereld op, een wérkelijke, maar: geplaatst in het licht
van de droom. Het is deze retoriek, die van de zakenman en de copywriter, die deze
regels het ‘significatieve’
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ontneemt en ze het ‘muzische’ schenkt: wie luistert naar de Rattenvanger, en houdt
zijn benen in bedwang? Hoor een leus aan, en hoû de beurs gesloten, indien het u
lukt. Maar dat lukt u niet. Gij verliest uw persoonlijkheid. De behoefte aan kritiek
wordt schielijk de nek omgedraaid. Van die aard is de macht van de leus, deze korte,
weloverwogen, precies op het sentiment afgestemde vorm van de overredingskracht.
De leus voorkomt tegenwerpingen van verstandelijke aard. Daarom is de leus kort,
gericht op het irrationele gevoel, en doet toch reëel, want laconiek aan. Een leus is
per definitie niet vloeiend. Daarom heeft een leus met poëzie gemeen: het vertikale:
twee leuzen naast elkaar heffen elkaar op. Twee leuzen onder elkaar concentreren
hun beïnvloedende werking op de lezer. Een leus is de kortste woordenreeks die van
een werkelijkheid zodanige voorstelling geeft dat het irreële karakter van de
voorstelling verduisterd, en het werkelijkheidsgehalte ervan belicht wordt, met het
doel de lezer of hoorder willig te maken voor de voorstelling geld, moeite, strijdlust,
sympathie e.d. op de brengen. Daarom is de paradoxale synthese van verstand en
gevoel, logica en fantasie kenmerkend voor de leus, die speculeert op de diep in ons
wezen gewortelde trek het universele en uniforme als het principe te beschouwen
dat in de als chaos ervaren wereld ordening brengen zal. Met woorden die iedereen
kent, verbonden op een wijze die ieder vertrouwd is, die dagelijks geconfronteerd
wordt met de publicitaire slogans, wendt Leus zich tot ons, in het besef nauwelijks
te worden gehoord, omdat een persoonlijkheid, al put hij uit de meest algemene en
door de traditie geijkte woordenschat, toch altijd een persoonlijkheid blijft. En wie
dat blijft, sticht geen partij, geen belangengroep, maar blijft alleen staan in zijn
klerikale en verpolitiekte land.
Mijn leuzen is het getuigenis van iemand die hartstochtelijk protesteert tegen al wat
samenzweert, en tegen ieder die universeel noemt, wat maar niet eigenzinnig is.
Daarom zijn het ook niet de woorden die betekenis geven aan deze teksten, maar de
hevige gemoedsbeweging die uit die woorden een wereld doen rijzen. Want natuurlijk
is er maar één ding, dat door alle leuzen heen de waarheid tonen kan, en dat is de
werkelijkheidsliefde waar Leus van bezeten is. Zijn leus is het wapen van de
tegenpartijder op de kop gezet. Ze heeft de klank van de roep in de woestijn, maar
wie ze hoort, klinkt ze als muziek in de oren. Voor wie zich wil herinneren dat er al
eens eerder gebleken is, dat muziek soms de vonk in het kruitvat was, is er enige
reden deze leuzen te wantrouwen. Of niet.
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José Boyens
Herdenkingsuitgave de Siemer
Verantwoordelijk voor de keuze van het materiaal zijn A. van Lierop,
Bart van Gool, Luc van Hoek, Frans Mandos, Jef Stalpers en Toon
Wijffels.
Drukkerij en uitgeverij M.S.C., Tilburg, 1968.
Voor de honderden persoonlijke vrienden van de Siemer verscheen nauwelijks een
jaar na zijn dood op 23 december 1966, het Siemer-boek. Als auteur van de uitgave
zou ik Siemer dienen te vermelden, maar ik ben beslissend weerhouden door het
besef dat Siemers bescheidenheid eskapistische tegenwerking verleend zou hebben
aan zulk een riante uitgave van zijn werk: o.a. 31 lino's en 10 foto's van
beeldhouwwerken (formaat 42 × 31 cm.), los hanteerbaar in een map gestoken. De
technische weergave van de clichés is van zulk een hoge kwaliteit dat de afdrukken
(op scherp wit papier) van het linoleum zelf afgetrokken schijnen. (Desondanks is
de prijs laag als gevolg van dubbele subsidie.)
Degenen die de Siemer niet kennen verwijs ik, liever dan naar de abstrakte Inleiding
van Bart van Gool, naar De Siemer in de Zwijsenstraat van Anton van Duinkerken,
een herdruk van een fragment uit diens Brabantse herinneringen. Een betere
karakteristiek zal er over de Siemer wel nooit meer geschreven worden; iedere
anekdote wordt verstrekt met de bedoeling een essentieel kenmerk te belichten, dat
vervolgens filosofisch wordt gesondeerd. Met deze techniek bereikt van Duinkerken
het merkwaardige totaal dat de Siemer heette (voor de waarde van het lidwoord in
deze aanspreking: zie genoemde auteur).
Van Duinkerken vertelt hoe de Siemer en zijn gasten debatteerden over literaire
problemen, zoals anderen schaakten of kaartten, in een ‘ernstige zorgeloosheid’. Hoe
private gewetenszaken zelden ter tafel kwamen en de besproken onderwerpen juist
niet diegene waren die iedereen het meeste bezig hielden. Dat bij van Duinkerken
en Siemer - die, zoals de eerste me eens vertelde, op Brabantse wandelingen
herhaaldelijk voor broers werden aangezien - deze kunst van het ontveinzen geen
vlucht betekende, maar voortkwam uit schroom en de neiging tot het ludieke, bewijst
hun beider indrukwekkend sterven.
Daarom verwondert het mij dat de keuze-kommissie Siemers Dodendans1)

1) Te vinden in Lustrumboek 1918-1968, Sint Leonardus. Tilburg 1968, 116.
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niet bij de gedichten opgenomen heeft; dit gedicht met de regels:
Zon en maan en levenden en doden
Ze zijn van U, o God - en iedereen is bode.

zou van de Nederlandse verzen artistiek als sterkste uit de bus gekomen zijn; nu wint
het vitalistische Lösung het.
Van de lino-sneden - zonder uitzondering door een vakman gemaakt- zijn de
figuren het beste. Een blad als de twee boven elkaar geplaatste Koppen rukt al vrij
wat expressionistische registers open: de rafaëlietische estetika is in details en in de
opvatting van het geheel uitdagend vervangen door de liefde voor het lelijke. De
sterkste lino heet, niet verwonderlijk, De extatische expressionist. De samengebaldheid
van de figuur, de kultus van de grote, rechthoekige handen, de gewelddadige
technische vereenvoudiging, staan in dienst van de schreeuw als oer-fenomeen.
De lino's maken mét de masker- (en de niet in de bundel opgenomen papier maché-)
koppen deel uit van de meest frekwente soort van expressionisme: die van de
verheviging. Ook het expressionisme van de verinnerlijking (men vergelijke o.a. de
Meester van de Virgo inter Virgines en Gust de Smet) is in Siemers werk te vinden,
vooral in de houten beelden. Het dichtwerk ten slotte staat doorgaans minder dicht
bij de bewogen zuinigheid van Georg Heym dan bij de veelbespraaktheid van Franz
Werfel.
Over het geheel genomen geven de werkstukken de man gelijk die zichzelf met
nadruk als dilettant beschouwd wenste te zien. Dit ‘dilettant’ moet dan worden
verstaan in de oorspronkelijke betekenis van dilectare: vrijblijvend en zonder eerzucht
genieten van het bezig zijn. Houden van het spelen met het houtblok. Filosofisch
bereikte de Siemer daarmee een benijdenswaardige staat van onbekommerdheid;
praktisch verhinderde het de opbouw van een oeuvre. Beoordelen wij echter de drie
beste lino's, de twee sterkste beelden, dan slaat de wichelroede van de herkenning
krachtig door naar: volwaardige kunst.

Corn. Verhoeven
Eigenwijs en origineel
Jean-François Revel, Histoire de la Philosophie Occidentale. I. Parijs, 1968.
Zoals van Revel verwacht kon worden en zoals hij ten overvloede in zijn inleiding
zegt, wordt hier een geschiedenis van de filosofie gegeven zonder:
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a. filologie, dus zonder studies over teksten, bibliografieën etc. b. filosofie, dus zonder
een a priori rechtvaardiging van de filosofie - zoals gewoonlijk het geval is. Revel
gedraagt zich zo goed mogelijk als een buitenstaander wie aan de filosofie niets
gelegen is en die dus niet a priori erop uit is de diepere zin van antieke filosofemen
te redden, ook niet door ze in verband te brengen met actuele problemen die er de
voortzetting van zouden zijn. In deze opzet slaagt hij niet altijd: bij zijn poging een
geschiedenis te schrijven van wat geweest en voorbij is, kan hij zich niet altijd
onttrekken aan zijn lust tot polemiseren. Dit eerste deel behandelt de westerse filosofie
vanaf het moment dat zij zich losmaakt uit de Griekse mythologie en religie tot het
moment dat op haar beurt de wetenschap zich enig adequate causale verklaring van
de verschijnselen. Hoe vanuit dit gezichtspunt nog een tweede deel te verwachten
is, wordt niet helemaal duidelijk. Dit eerste deel behandelt de westerse wijsbegeerte
tot aan de middeleeuwen: de bespreking hiervan is uiterst summier en bestaat
voornamelijk uit de constatering dat de middeleeuwse wijsbegeerte niets te zeggen
heeft en dat de behandeling daarvan ‘dus’ aan specialisten moet worden overgelaten,
die wel filologisch te werk gaan.
De behandeling van de antieke wijsbegeerte wordt gedragen door een vurige
bewondering voor Democritus, die volgens Revel een toonbeeld van rationeel en
antimytisch denken is. Van Heraclitus moet hij niet veel hebben; de overschatting
van deze filosoof steunt volgens hem voornamelijk op de schaarsheid en de duisterheid
van de overgeleverde fragmenten waardoor iedere filosoof-historicus als het ware
wordt uitgenodigd de lege plaatsen tussen de fragmenten in met zijn eigen
diepzinnigheid in te vullen. Het is mogelijk dat deze visie enige juistheid bevat; een
recent boek als dat van Gerhard Nebel Die Geburt der Philosophie (Stuttgart 1967)
zou er een aardige illustratie van kunnen zijn. Maar in de mate waarin zij juist is,
moet zij, meen ik, ook op de fragmenten van Democritus worden toegepast en richt
zij zich dus tegen Revel zelf. Plato wordt beschreven als de zuivere tegenpool van
de bewonderde Democritus: hij is het toonbeeld van een reactionair en mytisch
denken. ‘Platon est essentiellement un esprit religieux (blz. 119) en dat betekent, dat
hij zich verzet tegen wetenschap en tegen vooruitgang in de filosofie die zich immers
emancipeert uit het religieuze wereldbeeld. Revel baseert deze uitspraak niet alleen
op de omstandigheid dat Plato nooit Democritus noemt, ofschoon hij hem bestrijdt,
maar vooral op zijn aandacht voor de finaliteit, die volgens hem een religieus
wereldbeeld veronderstelt en dus een onwetenschappelijk begrip is. Revel beschrijft
Plato's filosofie met een grimmigheid alsof het een gevaarlijke hedendaagse ketterij
betrof, in dit geval een extreem rechts politiek systeem. Zelfs het woord ‘fascistisch’
wordt daarbij niet vermeden; in een boek dat historisch
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wil zijn, is dit een duidelijke onrechtvaardigheid. Maar het gebrek aan filologie wordt
ruimschoots gecompenseerd door een geëngageerde stellingname.
Interessanter dan de uiteenzettingen over Aristoteles die hierop volgen, is de
bespreking van het Epicurisme en het Stoicisme; vooral met het eerste heeft Revel,
zoals al te vermoeden was toen hij zijn bewondering voor Democritus uitsprak, een
sterke affiniteit. Ongetwijfeld is Epicurus en zijn school tot nog toe te weinig
gewaardeerd, waarschijnlijk onder invloed van een christelijk-ascetische cultuur of
fraseologie.
De beschouwing over Plotinus tenslotte wordt min of meer aangegrepen om te
laten zien hoe hier het Griekse denken in een supersonische mystiek ten onder gaat
of terugkeert naar zijn oorsprong.
Om het eens in leuzen te zeggen: een zeldzaam eigenwijs en origineel boek, met
een sterke, innerlijke samenhang, in een harde en heldere stijl; zeer instructief en
leesbaar, omdat het veel meer een geëngageerd essay dan een handboek is. Om die
reden alleen al is het als handboek aan te bevelen. Het is, voorzover mij bekend, de
eerste spannende geschiedenis van de wijsbegeerte.

Corn. Verhoeven
Het leven is een onduldbare pijn
Ton Lemaire, De tederheid, Uitgave Ambo, Utrecht, 1968.
Een wijsgerig boek over de tederheid is in 1968 niet een vanzelfsprekende zaak. Tien
tot twintig jaar geleden werd over Zärtlichkeit meer gefilosofeerd dan nu. Hoe dat
komt, weet ik niet; misschien houdt het verband met de oorlog, waarschijnlijk ook
met de bloeitijd van het fenomenologisch denken. Het onderwerp is zo elementair
en kwetsbaar, zo ongrijpbaar ook, dat het met andere ‘imponderabilia’ buiten het
veld van de wetenschappelijke belangstelling gedrongen dreigt te worden. De
fenomenologie, de enige methode, die juist zulke onderwerpen enigszins adequaat
kan benaderen, raakt in de verdrukking. De mooie, warme thema's komen steeds
minder voor behandeling in aanmerking, en wie hardnekkig gelooft dat juist die
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thema's elementair zijn, zal waarschijnlijk liever een stukje wetenschappelijkheid
prijs geven dan zijn geloof in elementaire zaken. De enige manier om te voorkomen
dat het wetenschappelijk bedrijf helemaal van het leven vervreemdt is dan: in de
marge van de wetenschap, fenomenologisch of literair, met die thema's bezig blijven.
Ton Lemaire, pas afgestudeerd filosoof en verbonden aan de Universiteit van
Nijmegen, doet dit op een treffende wijze in zijn studie over ‘de tederheid, gedachten
over de liefde’. Hij beoefent hierin op voorzichtige manier de fenomenologische
methode, de ‘hermeneutriek van de spontaan beleefde zin’ en men kan zich moeilijk
voorstellen, dat een andere methode betere resultaten zou opleveren. Als filosofie
iets te maken heeft met ‘het redden van de verschijnselen’ is haar beoefening maar
half voltooid met het ontmaskeren van schijn en illusie of het corrigeren van
denkfouten en moet zij zich in laatste instantie ook bekennen tot de lyrische dimensie
van het bestaan. In deze zin lijkt de tederheid een elementair filosofisch begrip en
als ik het goed begrijp is dit ook de achtergrond van dit nogal moeilijke, totaliserende
boekje. Het gaat over tederheid en hartstocht, erotiek en verlossing, over strelingen
en kwetsbaarheid; ons hele ervarings- en gevoelsleven wordt vanuit dit gezichtspunt
overhoop gezet en opnieuw belicht, maar dat alles culmineert tenslotte in een
zelfbegrip van cultuur en filosofie als medelijden. Hierdoor krijgt het boek zijn
klassiek wijsgerig gehalte. ‘De hand -orgaan van het ongelukkig bewustzijn- komt
tot zich zelf in de meedogenloosheid van de allesvervormer en de vertroosting van
de liefkozing’ (bl. 90)
Velen zijn tegenwoordig geneigd te zeggen dat we met deze subtiele dialektiek
niet verder komen of dat het allemaal nergens over gaat. Maar verder komen is niet
het enige waar het om gaat; we kunnen er ook dichter mee komen bij de plaats waar
we al zijn. Daarom neem ik graag de slotzin voor lief waarin de kwetsbaarheid van
de hele studie nog eens wordt samengevat: ‘Laten we zacht zijn voor elkaar, want
het leven is een onduldbare pijn.’ (bl. 103)
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Corn. Verhoeven
Een frappant soort genade
Julian Huxley, Religie zonder Openbaring, Lemniscaet, Rotterdam, 1968.
Dit boek is voor een deel een boek over dit boek. Het is namelijk een nieuwe
bewerking van een in 1927 verschenen studie, en de geschiedenis van het ontstaan
en de bewerking van die studie wordt in de nieuwe uitgave verteld. Zo lezen we dat
de grote bioloog de oorspronkelijke studie grotendeels in de weekends schreef en
wel in een buitenhuisje in Surrey en dat Watts in 1941 een verkorte uitgave verzorgde.
Verder is er een zeer lang hoofdstuk dat tot titel heeft ‘over mijzelf’. Dat hoofdstuk
is nog interessant ook, want Huxley is een boeiende persoonlijkheid. Zijn jeugd was
buitengewoon benijdenswaardig. Zij is zeker ook van belang geweest voor zijn
gedachten met betrekking tot het onderwerp van dit boek. Zijn omschrijving van de
genade, zoals hij die op jeugdige leeftijd zag, ‘als iets dat ons geschonken wordt
vanuit een bron die geheel buiten ons zelf ligt’ (blz. 32) vind ik heel frappant. Zij is
ook tamelijk strijdig met de opzet van dit boek, zoals die in de titel wordt uitgedrukt:
een religie zonder openbaring. Als die bron buiten ons zelf wordt uitgesloten, wat is
er van de religie dan nog over? Weliswaar vervalt Huxley niet onmiddellijk in een
klassiek rationalisme door ieder verrassend aspect in de werkelijkheid uit te sluiten,
maar hij ziet de rationele religie toch als een product van de evolutie, dus als een
verwezenlijking van immanente mogelijkheden. In zekere zin maakt hij anderzijds
de religie ondergeschikt aan de verdere voortgang van de evolutie en reduceert hij
haar weer tot een soort van aanzwengelingsmechanisme. ‘De heiligste plicht van de
mens en tegelijkertijd zijn geweldigste kans is, dat hij op deze aarde een maximale
uitvoering van het evolutie-proces kan bevorderen.’ (bl. 172-173)
Het klinkt een beetje encycliekachtig, wanneer op grond hiervan dan gezegd wordt
‘Boven alles moet het individu streven naar een volledige en algehele ontplooiing’
(bl. 174) Mij dunkt dat zo'n religie te mooi, te harmonisch en te smaakvol is om iets
te betekenen. Als hij zegt ‘dat de religie een orgaan voor het werken aan de toekomst
is’ (bl. 191) schijnt hij elke verzadiging van het moment zelf, elke troost als functie
van de religie uit te sluiten. Huxley's omschrijving van wat hij een ‘volwaardige’
religie noemt, leidt aan dezelfde smaakvolle nobelheid, hetzelfde gebrek aan
elementaire zwoelheid dat religie is: ‘Zo (er staat “ze”, maar dat is niet de enige
drukfout)
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zal een volwaardige religie een duidelijk omschreven relatie moeten zijn tussen de
totale persoonlijkheid en de rest van het universum, een relatie die plaats biedt aan
eerbied en waarin het zoeken naar een uiterste bevrediging met betrekking tot het
ontdekken en kennen van de waarheid, het ervaren en tot uitdrukking brengen van
de schoonheid en het volgen van een juiste gedragslijn om tot rechtvaardig handelen
te kunnen komen, zoveel mogelijk vrij spel zullen hebben.’ (bl. 152-153)
Wie dit religie noemt, heeft waarschijnlijk weinig begrip voor empirische religies;
maar een nobel mens is hij zeker.
Lemniscaet is niet altijd even gelukkig met zijn vertalers. Op p. 38 figureert de
toch tamelijk bekende Latijnse auteur Terentius in de Engelse schrijfwijze als Terence
(namen hoef je niet te vertalen, zal Frits Lancel gedacht hebben); ‘vader Damien’
op bl. 141 zal wel ‘pater Damiaan’ (de Vuyster, held van Molakai) zijn, en ‘het
objectieve standpunt van de student’ op bl. 77 getuigt van weinig begrip voor het
Engelse woord ‘student’ ofwel ‘deskundige’.

R.A. Cornets de Groot
Vogelaars zwijggeld
J.F. Vogelaar, Het heeft geen naam, Uitgave van J.M. Meulenhoff, A'dam,
1968.
Jacq. Firmin Vogelaars nieuwe boek heeft als titel Het heeft geen naam. Het bestaat
uit een aantal ‘stukken’, waarvan het eerste doodernstig is. Het tweede is dat niet
minder, al komt daar een eerder teruggehouden dan uitbundige, maar daarom niet
minder vermakelijke humor aan te pas, gebaseerd op een zekere kwetsbaarheid voor
vrouwen. Het derde is een groteske, bestaande uit twee synchroom verlopende teksten,
waarna ten slotte een stuk volgt dat in het gebruik van taal- en typografische middelen
minder beheerst aandoet, maar in wezen niet minder virtuoos is dan de rest. Hier
vinden we verbrijzelde woorden, tussen haken geplaatste stukken wit, die Jan Molitor,
een ander experimentator op het gebied van taal en typografie ‘nultekens’ genoemd
zou hebben.
Natuurlijk wordt dit soort dingen door de overalltitel van het boek gedekt:
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Het heeft geen naam. De verduidelijking daarvan schuilt in het dit boek als motto
meegegeven citaat van Mallarmé, zonder wie de problemen, waar tal van schrijvers
mee zitten, niet zouden bestaan: ‘Le mot n'est pas l'expression d'une chose, mais
l'absence de cette chose. Le mot fait disparaître les choses et nous impose le sentiment
d'un manque universel et même de son propre manque’.
Veelzeggend genoeg begint het eerste stuk (Het interieur) met de zin: ‘Er is niets’,
waarna een uitgebreide inventarisatie volgt van de inhoud van een kamer, waarbij
geen licht- of schaduwplek, geen beweging aan het alziende oog van de reporter
ontgaat. Hij ziet zelfs het onzienlijke: het interieur van de mond van de hoofdpersoon
van dit stuk. Aangezien de hierboven genoemde problematiek hier minder cryptisch
aan de dag treedt dan in andere stukken, lijkt het me het best ze aan de hand van dit
verhaal (dat een crisis in een homo-erotische verhouding tussen twee mannen
behandelt) althans enigszins te benaderen. Het stuk bestaat uit korte paragraafjes
genummerd door de letters van het alfabet, en van elkaar verschillend door het gebruik
van de traditionele schrijfwijze (met hoofdletters) voor de puur beschrijvende stukjes,
en brokken zonder hoofdletters, die door een ik, de hoofdpersoon, worden gedacht
(gezegd). Dat gaat zo door tot paragraaf 1, waarna in de hoofdletterdeeltjes een 2e
ikzegger wordt ingevoerd, zodat de verhouding van drie zijden wordt belicht, en
zelfs, omdat ook het objectieve alziende oog soms subjectief en zelfs alwetend is,
van vier kanten. De hoofdfiguur is door zijn gevoelens uit zijn evenwicht geraakt,
en voor een desintegratie van zijn persoonlijkheid bevreesd. Hij is erop gebrand al
zijn spullen, die daardoor naast hun gebruikswaarde ook nog een symbolische waarde
krijgen (niet in de zin van statussymbool, maar in die van indentiteitssymbool)
volkomen intact te laten, en iedere moedwillige verstoring in de eens gegeven
rangschikking op zijn vriend te wreken.
Aan het eind verstoort hij echter zelf alles, verscheurt ook de niet voor niets onder
het hoofdkussen bewaarde foto's en handhaaft alleen een rotte vetplant: geschenk
van zijn vriend.
Indien nu voor een schrijver het woord de macht bezit, die Mallarmé eraan toekent,
dan is deze geschiedenis er ahw. de illustratie van. Voor de hoofdpersoon staan er
twee mogelijkheden open: òfwel hij schept zich in extase door woorden een ruimte,
waarin hij deze wereld verstuiven ziet, en ervaart zichzelf als een god, - òfwel in de
dingen lost hij op en met hun vernietiging gaat ook hij teloor. Beide mogelijkheden
komen in dit stuk aan de orde. Eerst de extase:
‘... de motor sidderend tussen je benen, brul je zing je roep je zonder dat hij je kan
verstaan zonder dat ook maar iemand kan horen wat je schreeuwt je kunt jezelf niet
eens verstaan - gotverdomme ouwe pik we
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naderen de geluidbarriere de pijngrens de pijnboomgrens hou me nog steviger vast
grijp me alleloejaaaaa we gaan vliegen vliegen ogen toe over de tegenliggers geen
vuurogen wildebeesten tegemoet we gaan - harder harder - meeeee spiernaakt met
'n huid van gepantserd staal en lazerogen vloog ik over bomen klavervelden en steden,
alles verschrompelde en ik zette uit, 'n hemellichaam, ja, en hij, hij, och.-’
(cursivering aangebracht).
De zelfontbinding in het hallucinante:
‘'t gaat steeds sneller drajen ik word meegezogen duizelingwekkend zit niet meer
lig niet meer sta sta niet wentel rond probeer me aan de lamp vast te houden de
lichtkern vlakbij die alles verschroeit ik grijp me aan de peer vast weet ondertussen
glashelder wat er gebeurt maar kan zelf niets doen 'n bewustzijn dat nagloeit in 'n
luchtledig - midden- in 't brandend middelpunt - de lichtbron - maar dat niets meer
bij elkaar kan houden - de dingen vallen uiteen - verstuiven - ... veranderen van vorm
- met verlies van hun ware gedaante - de losse deeltjes verstuiven door de wind in
alle richtingen waaruit ze gekomen zijn de leegte komt als een witte vloed opzetten
niets niets meer op z'n plaats.-’
Ten slotte het heimwee naar de onmogelijke eenheid die alle problemen uit de
wereld helpt:
‘liever zou ik () iemand anders vinden die () voor mij praat () eet, slaapt, vrijt,
wakker wordt met de dood int hart, denkt zelfs zodat ik daar ook van af ben, rookt,
pist, verleidelijk danst, ja dat zou fijn zijn, - ik zou alleen nog maar hoeven toe te
kijken hoe ik doe, en hoe ik gedaan heb misschien, overdoe, ik zou meteen van alles
af zijn, en ik zou 't toch tot in alle onderdelen kunnen volgen - als 'n filmopname () nee spreek me niet aan, noem me niet bij m'n naam -’ (cursivering aangebracht.
In de citaten is de typografische vorm van het origineel geen recht gedaan).
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[Nummer 52]
Journaal
Gefrustreerd Marieken
Marieken van Niemeghen is volgens Van Mierlo ‘een echt vroeg-Renaissancistisch
spel’, en Knuvelder stemt daar kennelijk mee in, wanneer hij jubelt dat in dit stuk
‘de dageraad der renaissance’ aanbreekt. Ik geloof dat deze merkwaardige tekst
veeleer een poging is om die renaissancistische dageraad zo snel en zo grondig
mogelijk te verduisteren. Men kan nu wel zeggen dat zich hier de nieuwe tijd
openbaart, vanwege de psychologische ‘realiteit’ der personen en de liefde voor
wetenschap en kunst die Marieken ertoe brengt zich te laten verleiden door Moenen,
maar uiteindelijk functioneren deze elementen slechts als motieven in een alles
overheersende, onmiskenbaar obscurantistische strekking. Het stuk is apologetisch
middeleeuws, om zo te zeggen: niet zozeer omdat Marieken zich bekeert, maar omdat
zij zich bekeert ná haar bemoeienis met kunst en wetenschap, die uitgerekend worden
voorgesteld als specialiteiten van de duivel. Het hoogtepunt van Mariekens artisticiteit
valt samen met het hoogtepunt van haar zondigheid: zie de - ergens aan Jean Bodels
Li Jus de Saint Nicolaï herinnerende - herbergscène, waar levens felheid samen gaat
met een lofzang op de zuivere kunst. Mariekens bekering betekent dat ze opnieuw
afhankelijk wordt van de ‘nigremancie’ van het priesterdom, waarover we al vóór
haar zondeval vernamen dat ze ‘noyt en faelde’ en alle duivelse kunsten te machtig
is. Haar heil wordt bewerkstelligd door de mysterieuze krachten waarover alleen de
Heren Geestelijken bij monopolie beschikken kunnen: eerst Oom Ghijsbrecht die
met een toverspreuk de duivel verjaagt, en later - via de bisschop van Keulen - de
paus van Rome. Zij allen beschikken over middelen die de ontwikkelde mens met
zijn gezonde verstand niet bereiken kan, en die de vitale meid van vroeger reduceren
tot een zich vernederend, penitentie-doend nederig nonneke dat zich terug trekt uit
de wereld, haar vreugderoes en haar kunsten en wetenschappen: afwachtend de
bovennatuurlijke genade die ze alleen door tussenkomst van de ‘nigremancie’ der
Kerkelijke Hiërarchie deelachtig kan worden.
Ook het lot van de politiek geëngageerde ‘moeye’ past in deze opvatting: de
boosaardige tante wordt immers het slachtoffer van het feit dat ze zich als eenvoudig
mens heeft durven interesseren voor staatkundige kwesties: ‘Paertiscap verdoempt
menighe siele’! Tantes verderf is een rechtstreeks gevolg van haar politiek bewustzijn.
Op dezelfde wijze voerde Mariekens hunkering naar wetenschap en kunst het jonge
meisje ten verderve. De duivel ligt op de loer voor allen die zich begeven buiten het
gebied dat de gewone mens in het alledaagse leven is toegemeten: de zekerheid van
het door landheer en kerkheer bestuurde bestaan van de onderdanige en niet
begrijpende gehoorzame dienaar.
Martien J.G. de Jong.

Stelling
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Voor J.J.M. Bakker
Wie het woord ‘ortholaan’ voor het eerst ziet staan, kent het belachelijkste viertal
versregels ter wereld niet.
(‘Pray, Reader, have you eaten ortholans
Ever in Italy?
Recall how cooks there cook them:
For my plan's
To-Lyre with spit allie.
Robert Browning

Uit de proloog van Serishtah's Fancies
P.H.H. Hawinkels
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Lidy van Marissing
Gesprek met Gerrit Komrij:
‘Ik schrijf nachtlampjespoëzie’
‘Niet spotten met de heiligen,’ zegt Gerrit Komrij. Onder glazen stolpen staan - boven
op de kast - de beelden van Gerardus Majella, Petrus Canisius en Christus van Praag.
Voor een bont gekleurd Maria-stalletje brandt een rood waxinelichtje.
Komrij - met blond lang haar, smal lang gezicht en bakkebaarden - zit voorover
in zijn stoel. Hij is een beetje doof, zodat ik gedwongen ben de vragen luidkeels te
stellen. Zijn vriend Charles schenkt de wijn en luistert. De poezen Bavo en Rochus
(genoemd naar twee middeleeuwse pestheiligen) liggen voor de kachel. ‘Zij zijn de
troost van mijn oude dag,’ zegt Komrij en het lijkt wel of hij het meent.
Gerrit Komrij is 24 jaar. In 1966 vestigde hij een vertalerspraktijk in Amsterdam,
nadat hij de studie (algemene en vergelijkende Westeuropese literatuur) had
afgebroken. Komrij vertaalde voor De Arbeiderspers uit het Grieks, Latijn, Engels,
Frans en Duits. Zo leverde hij af: ‘Mijn leven als genie’ van Salvador Dali, ‘Het
Groot Grollenboek’ van Poggio de Florenstijn, ‘Rustige dagen in Clichy’ van Henry
Miller, ‘Pausin Johanna’ van Rhoïdis en ‘Geheime geschiedenis van Byzantium’
van Procopius van Caesarea (het laatste verschijnt binnenkort). Voor Uitgeverij De
Nieuwe Wieken vertaalde hij het erotisch-realistisch werk van het echtpaar
Kronhausen ‘Walter, een Engelse Casanova in de negentiende eeuw’. In 1968
verscheen zijn eerste gedichtenbundel: ‘Maagdenburgse halve bollen en andere
gedichten’.
In voorbereiding zijn: ‘De Hetarenkatalog’; ‘Hitlers Mein Kampf’ van Werner
Maser; ‘Antinous Geliebter’ van Ulrich Stöwer; een selectie uit de Ideeën van
Multatuli; autobiografisch en erotisch werk van Goethe. Martin Ros, chef van de
redactie van uitgeverij De Arbeiderspers, zegt over Gerrit Komrij: ‘Hij is ongehoord
belezen en een Goethe-maniak. Hij is bereisd en een tikje eigenzinnig. Hij heeft een
hoekige, merkwaardige stijl. Komrij is een perfectionist. Hij levert zijn kopij bij ons
altijd zonder tikfoutjes of vlekjes af.’
Gerrit Komrij vertelt zijn levensgeschiedenis:
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‘Ik ben geboren in een groot arbeidersdorp in de Gelderse Achterhoek, in Winterswijk.
Ik heb aan mijn jeugd niets dan gelukkige herinneringen. Voor een geëngageerd en
gedreven schrijver is een moeilijke jeugd onontbeerlijk, vandaar dat ik geen van
beide ben. Een jaar of vijf geleden ben ik in Amsterdam gaan studeren. Ik ben er
mee opgehouden, met name om de verboekhoudisering van de Nederlandse faculteit
van Stuiveling. Stuiveling herinner ik me alleen nog maar als de man die altijd sokken,
das en manchetten van dezelfde kleur droeg. Hij koos regelmatig een andere kleur,
maar nooit rood. Toen ben ik naar Griekenland gegaan. Daar heb ik niet gezworven,
maar op enkele plaatsen gewoond, het grootste deel van de tijd op Kreta. In die
periode werden mijn eerste dingen hier in tijdschriften gepubliceerd door mensen
die er wat in zagen, laat ik het zo zeggen.’
Hij praat droog en monotoon. Na enkele zinnen zwijgt hij alsof hij het effect van
zijn zorgvuldig taalgebruik berekent.
‘Toen kwam ik uit Griekenland terug en toen heb ik Charles ontmoet en de laatste
twee jaar wonen wij hier samen zonder ons met iets te bemoeien. Dat gaat soms
moeilijk in Amsterdam, maar het lukt.’
Hij trekt met een ouwelijk gebaar aan zijn sigaartje en staart in het vuur. ‘De
economische bindingen zijn te groot, anders zouden we weggaan. Beslist niet naar
een boerderijtje op het platteland. Ik heb een hekel aan boerderijtjes, nee, naar een
herenhuis in Zwolle, Laren of Vlissingen. In godsnaam geen boerderij, hoewel elke
dichter een boer is. De beste dichters die ik ken waren boeren. Staring was een
landman. En Richard Minne.’ Hoe bedoel je dat: elke dichter is een boer?
‘Die pregnante uitspraak zegt voor mij meer dan wanneer ik het zou moeten
uitleggen. Ik hou niet zo erg van uiteenzettingen. Het meeste kan gereduceerd worden.
De mens heeft aan tien woorden per dag genoeg. Vandaar dat interviews vervelende
dingen zijn. Maar het is altijd een hoopvol teken, omdat je kunt zeggen: mijn ster
stijgt. Of om met de bijbel te spreken: het mosterdzaadje wordt welhaast een grote
boom.’
Charles kijkt geamuseerd op en gnuift.
Je zei dat je geen gedreven schrijver bent. Werk je langzaam?
‘Het werk gaat nogal moeizaam, ja. Ik maak niet meer dan vijf gedichten per jaar.
De rest is rommel. Vertalen gaat ook moeizaam, maar dat ligt erg aan het boek. Ik
heb het geluk gehad een stel boeken te mogen vertalen die ik zelf heel erg goed vind.
Maar het blijft moeizaam gaan. Ik maak voor elk boek tabellen en grafieken, waarbij
ik elke dag aanstreep hoever ik ben. En voor ik aan een boek begin reken ik precies
uit hoeveel ik aan één bladzijde verdien.’
Wat vind je van de Nederlandse poëzie?
‘Knudde met een pet op.’ Hij blaast een rookkringetje, spottend. ‘Poëzie
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is miserabel. Er verschijnt niets behoorlijks, vóór de oorlog misschien nog iets. De
bloeitijd is nog de negentiende eeuw geweest; daarna is het opgehouden. De meeste
dichters van na de oorlog zijn zo impotent en hebben zo weinig kracht om de poëzie
leven in te blazen, dat ze voor het gemak verklaren dat de poëzie dan wel dood zal
zijn.’
Wat is poëzie volgens jou?
‘Poëzie is een ludieke instelling tegenover de taal; ik weet niet meer wie dat gezegd
heeft. Maar met het woord ludiek wordt net als met de woorden democratie,
bewustzijnsverruiming en communicatie gestrooid alsof het pepernoten zijn.
Verstandelijk behagen scheppen in taal, dat is een iets eenvoudiger omschrijven. Ik
ben typisch een schrijver van nachtlampjes-poëzie. Zo noem ik het. Die term ontleen
ik aan het motto van Staring in mijn gedichtenbundel, een motto dat ongetwijfeld
door niemand begrepen wordt.
Weergalmt mijn Lier, zij leent heur snaren / Tot geen vermeetlen kamp! Als Phebus
opsteeg uit de baren / Doofde Epicteet zijn lamp. Epictetus de stoïcijn die had een
lamp waarbij ie 's nachts studeerde. Anderen wilden bij die lamp inslapen om even
wijs te worden als Epictetus. Maar hij was slim genoeg om de lamp uit te draaien
als de god van de dichters en van de zon opsteeg. Vandaar.’
‘Voor mij begint de poëzie bij de Schoolmeester, Gerrit Janszoon van der Linde.
Niet bij Kloos, bij Gorter ook niet, al evenmin bij Gezelle.’
Hoe denk je over de literaire kritiek?
‘Ja, god, heeft die ooit bestaan? Critici van formaat ontbreken in elk geval. Iemand
heeft twee bundels geschreven, heeft genoeg van vertalen en mag kritieken schrijven
voor een krant. Ik zie mezelf dat lot boven het hoofd hangen, ware het niet dat ik
voor mij wat anders uitgestippeld heb.’ Hij voegt er grijnzend aan toe: ‘Ik ben corrupt
genoeg om volgend jaar vergeten te zijn wat ik dit jaar gezegd heb.’
Je hebt ergens gezegd: Ik zie exact de weg voor mij uitgestippeld, de eerste vijftien
jaar.
Wat zie je dan?
‘Ik heb al een idee van wat ik de komende jaren ga schrijven. De titels staan vast
van de volgende tien gedichtenbundels. Er is een map vol met eerste regels, dus het
halve werk is al binnen. Als kind van veertien had ik dat al. Ik had Spinoza opgeslagen
maar gezien dat het te moeilijk voor me was en dat ik het pas weer op zou slaan op
mijn vijfentwintigste. Ik geloof dat ik gelijk gehad heb. Volgend jaar ben ik aan
Spinoza toe.’
De eerste regels van een gedicht zijn niet zo moeilijk. Daarna komt het pas. Komrij
houdt zijn hoofd scheef. ‘Dat ligt er maar aan. Iedereen kan het leren, hè. Ik heb geen
grote onderwerpen nodig om daar al stormluchtend
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à la Troje over te schrijven. Nee, de eerste regel en de laatste regel vormen de spanning
van het gedicht. Als je de ruimte daartussen opvult met stoplappen, ben je een slecht
dichter. Weet je de boog gespannen te houden, dan ben je goed. Het blijft systematisch
werken. Het moment baart geen gedichten en de alcohol al evenmin.’
Hij heeft een inval: ‘Weet je hoe het volgende boek van Harry Mulisch gaat heten?
Het Maagdenbataljon. Hij is toch zo dol op marcherende vrouwen met stenguns?
Nee, ik ben niet iemand die koffie drinkt in de Cubaanse ambassade daar, hoe heet-ie,
Americain, ironisch genoeg.’
Wat me bij je poëzie is opgevallen: de vorm is traditioneel terwijl de inhoud weinig
conventioneel is.
‘Ja, de inhoud is niet conventioneel. En ik ben van plan steeds moeilijker vormen
te gaan kiezen. Waar blijft anders het plezier? Ik wil bijvoorbeeld een gedicht maken
van 33 rijmende regels die allemaal met A beginnen. De E-legende van Jacob van
Lennep, hè, het verhaal dat uitsluitend de E als klinker heeft, daar kan ik een nacht
over wakker liggen.’
Hoe moeilijker hoe plezieriger voor jou?
‘Jazeker. Slechts profeten doen anders. Ik ben geen profeet. Ik bejubel geen
bebaarde grote leiders en ik klaag ook niet over gebrek aan communicatie.’
Vind je het naar om geïnterviewd te worden?
‘Nee, ik ben er dol op. Ik zou pas gelukkig zijn als de journalisten zich verdrongen
voor mijn deur. Nou dan weet je het wel.’
Voel je je een kunstenaar?
‘In de letterlijke betekenis van het woord wel, maar niet in de betekenis die het
woord op het ogenblik heeft en helemaal niet op de manier als de dagbladen ons het
proberen voor te spiegelen. Ik voel me eerder een volstrekt immoreel wezen.’
Hoe bedoel je dat?
‘Voor mij kan er niet genoeg immoraliteit op de wereld wezen. Het is misschien
allemaal iets te rechtlijnig. Ik eh... ben in staat om iemand met de grootste
hoffelijkheid te behandelen en de andere dag grof te bejegenen en “te overladen met
schande” zoals Piet Paaltjes dat noemt. Maar nooit tramconducteurs want daar heb
ik een hekel aan.’
‘En CenA-verkopers,’ lacht Charles.
Wat versta je onder immoraliteit?
‘Zullen we dat tot een afzonderlijk interview bewaren? Wie zou ik zijn dat ik dat
in één zin zou kunnen zeggen. Ik moet over alles heel lang nadenken. Dus.
Wat maakt iets dat geschreven is tot literatuur? Wat is literatuur?
Hij steekt zijn armen stokkerig in de lucht: ‘Ik zou het niet weten. Er zijn
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zoveel rotverhaaltjes verteld. Je voelt het op de één of andere manier. Dat is natuurlijk
ook een rotverhaaltje. Er moet een exacte formulering te vinden zijn en ook die zou
ik kunnen vinden als je me daar de tijd voor geeft. Want dan zou je meteen de vraag
moeten stellen: Is slechte literatuur óók literatuur? Hè? Dus dat wordt een hele
heksentoer, zo'n definitie.’ Hij grinnikt geniepig: ‘Kan wel eens veertien dagen
duren.’
Het Groot Grollenboek bevat verhalen uit de vijftiende eeuw; het boek over Pausin
Johanna is door Rhoïdis in 1865 geschreven; zo zijn er nog meer aanwijzingen voor
jouw voorkeur voor het verleden.
‘Nou, een voorkeur voor het verleden heb ik niet. Ik vind wel dat we miserabel
achteruit gegaan zijn. We hebben de Franse revolutie gehad, toen de Oktoberrevolutie
en nu vervallen we in precies dezelfde fouten zonder iets geleerd te hebben. Ze weten
nog steeds niet dat revolutionairen op bloed belust zijn en de hoofden willen zien
rollen. Ik ben meer revolutionair dan de revolutionairen, maar ik ben huiverig voor
alles wat met meer dan drie mensen plaats vindt. Niemand kan meer verantwoordelijk
gesteld worden voor zijn daden als hij ondergaat in de groep. Groepsvorming is een
hardnekkige poging om de eigen nietszeggendheid en leegte te verdonkeremanen.
Wie weet wat voor onheil de heer Mulisch al aanricht, hoewel je dat ook niet moet
overschatten. Dezelfde mensen die op de heer Mulisch ja en amen zeggen, diezelfden
zouden ook alles voor zoete koek slikken van ieder ander die hen met enige
persoonlijkheid tegemoet treedt. Het hele proces van het zich conformeren... Het
Avenue-syndroom.’ Waar ben je op het ogenblik mee bezig?
‘Ik heb enkele vertalingen onder handen. Bijvoorbeeld een Duitse roman over het
liefdeleven van keizer Diocletianus. Het boek bestaat uitsluitend uit gefingeerde
documenten, manuscripten, pamfletten. Heel knap gedaan. Het is een roman die de
homoseksualiteit behandelt vanuit de oudere man. Een problematiek en ellende die
ik ook wel aangetroffen heb bij bepaalde vijftig-jarige pederasten hier ter stede. Het
is - hoe zal ik het zeggen - psychologisch, hè. Maar echt een verrassend boek.’
Werk je ook aan de erotische poëzie van Goethe?
‘Ja, dat zit al jaren in de pen. Voor bepaalde plannen heb ik tijd en geld nodig. Het
kan nu eenmaal niet: vertalen gaat moeizaam en wordt slecht betaald. Maar alle hoop
is nog niet vervlogen, want ik heb een stipendium aangevraagd. Van de regering.
Van die uit de klei getrokken minister-president. Wel merkwaardig, ik heb van m'n
leven nog geen De Jong ontmoet die minder miserabel was. Zoiets neem je niet eens
als circusnummer. Maar afijn, mocht ik intussen dat stipendium krijgen of
bijvoorbeeld de voetbalpool winnen, dan zou ik een heel heel lang essay willen
schrijven over Goethe. Met vertalingen uit zijn erotische poëzie, hexameters, dus
drom-
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mels moeilijk, in het Nederlands althans. Een polemisch essay wel hoor, want er zijn
aspecten van die Goethe waar ik werkelijk de pimpels van krijg, de stuipen.’
‘Maar ik vind hem toch wel een belangwekkend man, belangwekkend tussen
aanhalingstekens. Roland Holst heeft een enorme hekel aan Goethe. Eigenaardig als
je weet dat hij op de meest nare kanten van Goethe lijkt. Als je Goethe een hofpoëet
noemt, zoals Roland Holst gedaan heeft, die nota bene zelf een vers voor Beatrix
heeft geschreven. Nou, dat is het einde. Tja, ik hou niet van die zeemeeuwenvluchten.
Ik kan er niets aan doen, ik kan er echt niets aan doen. Ik hou er niet van.’
Er komt een tweede dichtbundel van jou.
‘Alle vlees is als gras of het knekelhuis op de dodenakker. Een vrij lange titel, ja.
Maar dat duurt nog wel een jaar. Hoewel, ik heb pas zulke goeie recensies gehad,
dat het misschien maar een half jaar duurt.’
Is er verband tussen de kritiek en je productiviteit?
‘Het is natuurlijk niet aardig als iedereen zwijgt als het graf. Dan kun je net zo
goed ophouden. Dat is het enige wat je met gedichten kunt krijgen. Je mag blij zijn
als er vijfentwintig verkocht worden en als surrogaat daarvoor lijst ik altijd de laatste
goeie recensie in en hang hem op mijn rug. Eén van de onaangenaamste dingen is
de vergelijking met de Barbarber-poëzie. De enige verklaring is volgens mij de tekst
op de achterflap, dat akelige verhaaltje. Dat ik ooit gezegd heb mij verwant te voelen
met de man die een gedicht schreef waarmee hij de tweede prijs won in een prijsvraag
voor kolenhaarden: Ziezo, de dag zit er weer op, bekroond door snert met worst. Tja.
Daaruit zou je kunnen concluderen dat die recensenten alleen de achterflap hebben
gelezen, hetgeen overigens zeer begrijpelijk is.... Mijn poëzie hoort maar thuis in
één school en dat is de nachtlampjesschool.’ Ben jij rechtlijnig?
‘In zoverre dat ik alles laat schieten wat mij niet interesseert. Rechtlijnig in de zin
van economisch dus, ja, voor honderd percent. Maar vanwaar die vraag?’
Je hebt in Vrij Nederland naar aanleiding van Salvador Dali geschreven dat de
rechtlijnigheid inherent is aan iedere vorm van genialiteit. Ik probeer uit te vissen
of jij jezelf geniaal vindt.
Hij heeft enorm plezier achter zijn hand. Zegt dan: ‘Nee, want als ik geniaal zou
zijn, zou dat betekenen dat ik veronderstel dat de mensen zich zouden interesseren
voor wat mij bezielde. En ik hoop in godsnaam dat ze dat niet doen.’
Maar je publiceert toch?
‘In mijn publicaties staat geen enkel intiem detail over mijn levenswandel. Ik heb
mensen niets te vertellen waar ze een boodschap aan hebben.’
Waarom publiceer je dan?
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Hij maakt een breed gebaar, kijkt me met grote ogen aan: ‘Waarom zaait een boer?’
Iedereen zwijgt. Komrij staart voor zich uit. Dan: ‘Die vraag is natuurlijk betrekkelijk
eenvoudig. Er zijn toch andere redenen om te publiceren dan de mensen deelgenoot
te laten worden van je intieme zweetgeuren? Op een gegeven moment wordt het
routine hè, dat publiceren. Het begint met het verlangen van het kind tussen al die
boeken één boekje te zien met op de rug je eigen naam, niet geschreven maar gedrukt.
En dan het verlangen een bibliotheek in te kunnen lopen en je naam in de kaartenbak
terug te vinden: K, Ka, Ke, Ko, há, Komrij... en dan de la weer dicht te doen en
tevreden weg te stappen. Op een gegeven moment zit je in de draaimolen.’
Je hebt nogal verheerlijkend over Dali geschreven. Wat zijn zijn zwakke plekken
volgens jou?
Hij draait een krulletje in zijn haar. ‘Ach, er zijn wel zwakke plekken, maar wie
zou ik zijn om de zwakke plekken te noemen van iemand die zo'n enorm oeuvre
heeft. Zijn duizenden schilderen, daar hebben nog veel mensen moeite mee. Er zijn
enkele buitengewone bij, ik vind niet alles goed, maar wat kan het mij verschelen
als hij verder uit alleen maar zwakke plekken zou bestaan. Wat ik bewonder is de
Chinese muur die Dali heeft opgetrokken om die zwakke plekken. Het zijn schilderen
die je aanspreken. Dali heeft dat voor mij, en Willink. Een bepaald soort
vertrouwdheid. Je vindt de concrete stoffering, het huis eigenlijk, waarin je gedachten
wonen. En of dat allemaal de waarheid is, ik weet het niet. Ik ben geen man van de
waarheid, maar van de immoraliteit. De mensen zouden moeten liegen of hun leven
ervan afhangt.’
Daarom houd je van gefingeerde historische documenten?
‘Ja. Maar zodra zo'n geschiedenis neergeschreven is wordt het waarheid. En
waarschijnlijk meer waarheid dan de historische feitelijkheid. Dat moet ik de uitgever
toegeven, ze heeft weliswaar altijd een karige portemonnee gehad maar niettemin
een fijne neus om mij altijd die boeken te geven waarvan ze dachten: hé, dat is wat
voor hem. Je kunt het met een voorstel van je uitgever eens zijn of niet. “Pausin
Johanna” van Rhoïdis, waar ik nog steeds mee wegloop, heb ik zelf meegenomen
uit Griekenland. Als je met het vertalen begonnen bent, raak je in een boek verweven.
Na tien bladzijden doet het er niet meer toe wie het voorstel gedaan heeft. Vertalen
moet je nooit beter doen dan het oorspronkelijk geschreven is. De vertaler moet niet
in de huid van de schrijver kruipen. Ik vertaal het liefst werk van schrijvers die reeds
lang overleden zijn, omdat ze dan niet meer kunnen protesteren. Schrijvers kunnen
zo eigenwijs zijn. Samenwerking met de oorspronkelijke schrijver belemmert de
vertaler, geloof ik.’
Je hebt in dat artikel in Vrij Nederland ook geschreven: Per definitie is een
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scheppend mens nimmer fascist, wat men daaronder ook moge verstaan. Kun je dat
verduidelijken?
‘Ik zou die definitie willen aanhouden. Fascisten zijn geen scheppende mensen.
Ze maken niets. En omgekeerd geldt dan natuurlijk dat een creatief mens geen fascist
genoemd mag worden. Dat boek over Hitlers Mein Kampf.... Ik heb het genoegen
gehad om beroepshalve een paar maanden bezig te moeten zijn met Mein Kampf,
nou ja, genoegen, geen onverdeeld genoegen. Mein Kampf is het meest sicke boek
dat ik ooit gelezen heb. Het is een uitermate geslaagde parodie. Het is alleen jammer
dat de ideeën zo nodig ook nog 's verwezenlijkt moesten worden. Het is voor mij
een van de grootste raadsels van deze eeuw waarom men de schrijver van Mein
Kampf niet al heel vroeg beschouwd heeft als een pittoreske fanaticus. En waarom
men hem niet te rechter tijd in de contraprestatie heeft gegooid met een liter witte
jenever extra in de week.’
‘Mein Kampf is rechtlijnig in de slechtste zin van het woord. Het is monsterachtig.
Daar hoeft geen commentaar bij. Het is fabuleus wat daarin beweerd wordt; dat tart
gewoon elke hoop in het bestaan van de mens. Het is pittoresk, meer niet. Het had
verkort moeten worden zoals het boekje van Haring Arie of Rijk de Gooyer. Om
inzicht te krijgen in het woord fascisme moeten we bij Mein Kampf zijn en bij de
Vlamingen en verder als die nonsens hier; iedereen die de grote bebaarde leider niet
volgt heult met het groot-kapitaal. Het lijkt me een fictie.’
Wat heb je tegen de Vlamingen?
‘O, ik ben allergisch voor alles wat flamingant is. Het is infantiel te vechten om
een taal. Als ik daar woonde, zou ik zo snel mogelijk zien beide talen te beheersen
en me nergens meer om te bekommeren. Flaminganten zijn ras-fascisten. Met
Paardekooper of hoe heet-ie voorop en de studenten van noem-maar-wat er achteraan.
Haat tegen een andere taal is voorkeur voor het volks-eigene en daarbij doet het niet
meer terzake wanneer men mij vertelt dat ik moet begijpen hoe dat alles historisch
gegroeid is. Heb je nog een pikante vraag in petto?’
Martin Ros zegt dat jij een perfectionist bent.
‘Ja. Ik zou alles zo lang mogelijk en zo goed mogelijk willen doen. Ik zou ook het
werk van de corrector enzovoort willen doen. Ik ben perfectionistisch. Ik geloof dat
de mens zonder die neiging geen recht van bestaan heeft.’ Dat is kras gezegd.
‘Hou het daarbij. Evengoed is het mijn overtuiging dat je gedichten-schrijven kunt
leren. Het systeem kun je leren. En wat daar bijkomt, ook dat is in termen te vangen.
Het is geen ongrijpbare grootheid. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het kan als
je je best doet.’
Hoe oud was je toen je voor het eerst een gedicht maakte?
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‘Ik maakte een twee-regelig gedicht toen de kunstmaan afgeschoten werd. Dat is wat
ik mij herinner.’
Komrij gaat naar het toilet en komt terug: ‘Ik weet het alweer. Op de wc kom ik
altijd tot de prachtigste ingevingen.
Het was zo: De kunstmaan nu alreeds door Rusland afgeschoten / heeft de Russen
zeer verblijd, d'Amerikanen zeer verdroten.
Ik maakte ook balladen’. Hij declameert: ‘Ik ga mijn troost wel zoeken bij Marie...
Zeemansliederen, terwijl ik nog nooit een zee gezien had.’ Ik vind je gedichten
obscuur in dubbele zin: de humor is moeilijk toegankelijk, gesloten en de toon is
donker, melancholiek.
‘Er zit een behoorlijke dosis verlatenheid in. Niemand heeft er behoefte aan te
lezen dat het leven een naamloos trieste aangelegenheid is. Daar kom je niet verder
mee. Dan kan ieder voor zichzelf wel uitvinden.’
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P.H.H. Hawinkels
The Beatles
De nieuwe dubbelelpee van de Beatles, die leukweg The Beatles heet en maar liefst
dertig nieuwe titels te bieden heeft aan hen, in wier harten de hunkering naar mooie
muziek nog niet is platgeslagen, is met allerminst homogene reacties begroet. Aan
de ene kant was daar de ongereserveerde acclamatie uit het kamp der recentste
bekeerlingen onder het Beatlepubliek, mensen, die meestal tussen de twintig en de
veertig jaar oud zijn, die pas op een onbepaalbaar tijdstip tussen het verschijnen van
de elpee's Revolver en Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band voor de muziek van
het wereldberoemde viertal gewonnen zijn, en die van de rest van het muzikale
idioom dat de Beatles als onbedreigde top representeren, de muziek die vooralsnog
de liederlijke benaming popmuziek torst, meestal niet al te veel moeten hebben,
mensen uit wier midden ik in een vorig stuk over het ragebollenkwartet Nico
Scheepmaker, die ook ditmaal weer zo nodig een itempje in zijn Volkskrantrubriek
aan de nieuwe Beatleplaat moest wijden, reeds kameraadschappelijk op de
voetbalvingers heb mogen tikken. (RAAM 38, augustus '67) Hun belangrijkste
woordvoerders schijnen vooral in het Angelsaksische taalgebied te worden
aangetroffen, alwaar men deze lieden bij geregelde tussenpozen met vuur hoort
uitroepen, dat Lennon en McCartney de grootste liederencomponisten zijn sinds
Schubert, een stelling, die vanuit een enigermate consequent historisch denken in
elk geval vraagtekens oproept.
Aan of van de andere kant was er minder enthousiasme bij dat gedeelte van het
publiek waaraan men geneigd zou zijn aan te nemen dat de muziek van Paul
McCartney, John Lennon, George Harrison en Ringo Starr in of op de eerste plaats
appelleert: het langharige, werkschuwe tuig waarvoor de popmuziek in een aantal
onderscheiden richtingen, en hiervan is de zogenaamde avantgarde-pop of
underground-music dominerend, een zaak van levensbelang mag heten, en dat zijn
woordvoerders vindt in een specialistische pers, welke in ons land door het weekblad
Hitweek beheerst wordt. De mens kon in die hoek The Beatles horen uitmaken voor
‘pretentieus’ en ‘onsamenhangend’, de overtuiging horen uitspreken dat de Beatles
er met de pet naar gegooid hadden en ook anderszins een gezapig stelletje geworden
zijn, welk laatste gegeven men vooral dacht te mogen afleiden uit John Lennon's
tekst voor het lied Revolution 1, en legde de mens per-
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soonlijk zijn oor te luisteren in tienerzaken en discothèques, dan vernam hij daar dat
deze muziek toch maar amusementsmuziek was vergeleken bij bijvoorbeeld die van
Jimi Hendrix.
Maar zoals gewoonlijk was ik, P.H.H. Hawinkels uit Nijmegen, als gevolg van
een van God's noodlottige wraaknemingen in de weken voor en na het verschijnen
van de twee langspeelplaten aan de sponde gekluisterd en dus ruimschoots in de
gelegenheid tot het vormen van een briljant oordeel over de recensies die ik onder
ogen en in handen kreeg, niet in staat een stuk te vinden waarin naar mijn mening
de dubbelelpee enigermate adequaat besproken werd, en dus ben ik zo vrij geweest
in eigen persoon naar het bureau te strompelen, mijn krukken van mij af te werpen
en spoorslags te beginnen met zo'n stuk zelf te schrijven, of dit althans, God's
terechtwijzing heeft mij bescheidener gemaakt dan mijn penvoering zou kunnen
doen vermoeden, te proberen.
Daar gaan we dan.
Om te beginnen zou ik erop willen wijzen dat de platen zijn verpakt in een aan de
buitenkant strikt witte klaphoes, en dat ik dit een week voor zij in de winkels lagen,
gedroomd heb. Men heeft dus in mijn geval te maken met een profetisch begaafd
iemand, en zonder nu meteen aanspraak te maken op een groep volgelingen, een
cultus en een aantal eigen kathedralen, meen ik toch wel te mogen verlangen dat ik
in het vervolg in tram en bus met meer onderscheiding behandeld word dan nu, naar
aanleiding wellicht van mijn nogal onooglijke uiterlijk, - ik ben niet langer dan één
meter zestig, lijd aan gruwelijk tandbederf en mijn toch al dunne, karakterloos blonde
haar valt met rappe vlokken uit -, meestal het geval is.
De reden voor en de rechtvaardiging van het feit, dat ‘The Beatles’ door velen
minder hoog wordt aangeslagen dan vorige produkties van de Engelse topgroep, lijkt
mij vooral hierin gelegen dat deze muziek duidelijk in veel mindere mate een eenheid
vormt dan dit voor pop-elpees sinds het verschijnen van platen als ‘Rubber Soul’,
‘Pet Sounds’, ‘Aftermath’, ‘Highway 61 Revisited’ en ‘Absolutely Free’ eigenlijk
overal en unaniem als een vereiste, als een van de belangrijkste criteria gezien is, en
in dit opzicht is ‘The Beatles’ vooral na ‘Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band’,
aldus bezien de absolute topplaat, naar mijn smaak alleen benaderd door ‘Between
the Buttons’, een anticlimax. Waarin die bewuste eenheid bestaat, is moeilijk te
zeggen. Zij is het gevolg van een zorgvuldig op elkaar afstemmen van de nummers
en afwegen van de overgangen en contrasten daartussen, maar hoe dat precies gebeurt,
wordt na de eenvoudiger gevallen als ‘Rubber Soul’, waar naast het feit dat alle
stukken voor het eerst van de Beatles zelf zijn een vrij gelijkvormige instrumentatie,
stilistiek en melodiek de meest in het oog springende bouwstenen van deze eenheid
zijn, een probleem van een der-
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gelijke hardheid, dat het ontleedmes van het merendeel der onderzoekers, mijzelf
niet zoals gemeenlijk uitgezonderd, er steevast op aan stukken pleegt te springen.
Op ‘Sgt. Peppers’ is er geen sprake van een uniforme instrumentatie of stilistische
opvatting voor de onderscheiden nummers, en toch, of het nu iets te maken heeft
met de schijn van raamvertelling waarin de plaat gevat is dan wel met het feit, dat
tweemaal een nummer over eenzelfde onderwerp of in dezelfde stijl vermeden is,
wie de plaat beluistert krijgt een onuitwisbare indruk van grote muzikale eenheid,
dat alle stukken bij elkaar horen en in elkaar grijpen en dat het erg moeilijk zou zijn
er een uit de plaat weg te denken. Toch blijft elk nummer op zichzelf, los van de rest,
uitstekend genietbaar: de indruk van eenheid heeft alleen betrekking op de structuur
waarin zij zijn geplaatst. En deze indruk nu blijft, op wederom helaas nauwelijks
definieerbare gronden, geheel achterwege in de perceptiviteit van de muziekliefhebber
die aan de draaitafel hurkt waarop een van deze nieuwe elpee's volteert. In dit opzicht
hebben de Beatles teruggegrepen, want bij zulke in hoge mate van zichzelf bewuste
musici kan men niet aannemen dat het een & ander hen niet zou zijn opgevallen, op de periode die in hun muziek met de L.P. ‘Help’ afgesloten leek te zijn, - een
eerste teken van een teruggrijpen naar het verleden, zoals er in mijn mening over de
nieuwe platen meer zullen worden aangedragen.
Na dit te hebben vastgesteld dient men er eerst een vraagteken achter te plaatsen
of dit opgeven van een eenheid wel onbetwistbaar een achteruitgang is. Theoretisch
is eenheid allerminst een conditio sine qua non, - ik voor mij tenminste zie van dat
begrip stralen uitgaan die ergens boven ons aller kersepit zich als de vingers van
gevouwen handen ineenwerken met hun van ‘coherentie’ en ‘geborgenheid’
afkomstige soortgenoten. Ik moet dat begrip niet zo erg; de werkelijkheid, die ermee
wordt aangeduid, zal in zaken van muziek of anders letterkunde zeker alle reden van
bestaan hebben, maar wie erover praat heeft het meestal over iets anders, iets, waaraan
ook moralistische en maatschappelijke voedingsbodems niet vreemd zullen zijn. Ik
voor mij ben er daarom niet zo erg rouwig om dat de Beatles hun structurele conceptie
hebben laten varen en zich weer tot een meer primaire, waar wat meer zelfstandigheid
en onafhankelijkheid in zit, hebben bekend, al juich ik het om die reden nog niet toe
dat zij op deze platen enerzijds meer dan eens twee of meer maal vrijwel hetzelfde
hebben gedaan, en evenmin dat zij een aantal stukken van een kwaliteit, die hun
absoluut onwaardig is, hebben opgenomen. (‘Glass Onion’, ‘Wild Honey Pie’, ‘The
Continuing Story of Bungalow Bill’, ‘Sexy Sady’, ‘Revolution 9’ en ‘Good Night’,
helaas voor een belangrijk deel nummers waarop het stempel rust van John Lennon,
de Beatle die om niet helemaal duidelijke redenen door zeer velen als de beste van
het viertal wordt beschouwd.)
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Ik interpreteer dit teruggrijpen als een eerste teken van onzekerheid, en naar ik
verwacht zal uit het volgende duidelijk worden dat ik deze onzekerheid bij dit viertal,
welks muziek er tot nu toe altijd met een ongelooflijke autoriteit placht uit te komen,
zeker niet in hun nadeel wil uitleggen.
De richting in de popmuziek, waarvan de Beatles de vertegenwoordigers bij uitstek
zijn, en die men voorlopig en uiterst voorzichtig beat zou kunnen noemen, lijkt zich
in een crisis te bevinden, tekenen waarvan een aandachtig waarnemer kan vinden in
het achteruitkachelen, in belang of kwaliteit, van zeer vele groepen van het eerste
uur, Pretty Things, Who, Kinks etcetera, maar vooral in de laatste platen van de
voornaamste twee groepen in deze richting, de Rolling Stones, en de Beatles dus. In
de laatste elpee van de Stones blijken deze, onder het hypocriete motto ‘Back to the
roots’, zoals hun singles ‘Jumpin Jack Flash’ en ‘Street Fighting Man’ al
aankondigden, hun avontuurlijkheid in het componeren, die tot en met ‘Their Satanic
Majesties Request’ met jammer genoeg niet tot het eind toe onverdeeld gunstige
resultaten was blijven groeien, de rug te hebben toegekeerd, en zij vragen onze
aandacht voor een tiental vrij stijlzuivere blues-imitaties, met stilistisch vrijwel
nauwelijks nog een eigen inbreng, enkel nog de toegift van wat jugband en
country-and-western elementen. Maar het meest verbluffende is, dat de fameuze
sarcastische, uitdagende, ruziezoekerige toon van de Stones heeft plaats gemaakt
voor een bijna masochistische, een toon voor verschoppelingen en outcasts, een
metamorfose, die welhaast op minder subtiel niveau een pendant lijkt van de
beklemmende verandering die Bob Dylan na zijn twee jaar van geheimzinnige
onvindbaarheid bleek te hebben ondergaan toen ‘John Wesley Harding’ verscheen.
Ook ‘The Beatles’ laat een indruk van onzekerheid achter, niet alleen in sommige
nummers op een zeer impliciete, precieuze manier, ook de tweelingplaat als geheel.
Zij bevat, afgezien van de evidente missers, die ik hierboven met verstikte stem voor
u mocht opsommen, vierentwintig nummers, waarvan er elf als ‘stijloefening’ kunnen
worden gekenschetst, nummers, die oppervlakkig beluisterd eerder of elders in de
muziekgeschiedenis thuishoren dan de beat, in de verschillende soorten rock and
roll namelijk, de calypso, de country and western en hillbilly - muziek, de volksmuziek
van de Amerikaanse blanken, de blues of de amusementsmuziek van de twintiger en
dertiger jaren. Deze nummers zijn ‘Back in the U.S.S.R.’, ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’,
‘Rocky Raccoon’, ‘Don't Pass Me By’, ‘Why don't we do it in the road?’, ‘I will’,
‘Birthday’, ‘Yer Blues’, ‘Everybody's Got Something to Hide Except Me and My
Monkey’, ‘Helter Skelter’ en ‘Honey Pie’. (Voor ik verder ga, wil ik eerst
benadrukken, dat deze indeling niets zegt over de kwaliteit van de nummers, er zitten
met van de beste van de hele dubbelelpee onder, en dat er evenmin mee beweerd wil
zijn dat in de andere songs
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geen invloeden, van Dylan bijvoorbeeld, van de Beach Boys of van het underground
idioom, of zelfs van Tiny Tim te genieten zouden zijn). Van de andere dertien
nummers, een krappe meerderheid, kan men zeggen, dat zij een normale voortzetting
zijn van de ontwikkeling die er in de Beatlemuziek valt waar te nemen, dat zij hun
eigen stijl vormen en als het ware zuivere Beatlekunst zijn, als er zoiets als zuiverheid
bestaat.
Nu valt meteen op, dat deze nummers, en de ‘stijloefeningen’ evenzeer zo gauw
ze vergelijkbaar worden met dingen die de Beatles op vorige L.P.'s gedaan hebben,
daarbij zonneklaar ten achter blijven: vergelijk ‘Honey Pie’ met ‘When I'm Sixty-Four’
of het vrolijk-melancholieke ‘Martha My Dear’ met de onbegrijpelijke glorie van
iets als ‘Lovely Rita’ en U weet dat ik gelijk heb.
Uit dit verschil in kwaliteit laat zich een minder trefzekere inspiratie afleiden, het
opnieuw doen van dingen die men al eens eerder beter gedaan heeft versterkt de
indruk van verminderd zelfvertrouwen en van onzekerheid, die men ook al uit de
overmaat ‘stijloefeningen’ heeft kunnen concluderen. De dertien ‘eigen’ nummers
vallen zodoende in twee groepen uiteen, songs waarin niets nieuws, geen verbetering
van niveau gebracht wordt, en andere, waarin de muziek van de Beatles toch vooruit
gegaan is, ook in vergelijking met superieure recente singles als ‘Hey Jude’ en ‘Lady
Madonna’ en andere uit de tijd na ‘Sgt. Pepper’. Tot de eerste groep behoren
‘Happiness is a Warm Gun’, ‘Martha My Dear’, ‘I'm so Tired’, ‘Blackbird’, ‘Julia’,
‘Mother Nature's Son’ en ‘Cry Baby Cry’. (Nogmaals: ik zeg niet dat hier geen
ondanks alles prachtige nummers tussen zitten). De andere groep omvat ‘Dear
Prudence’, ‘While My Guitar Gently Weeps’, ‘Piggies’, ‘Long, Long, Long’,
‘Revolution 1’ en ‘Savoy Truffle’. Nu valt ogenblikkelijk op, dat deze laatste,
muzikaal, niet menselijk of esthetisch, de interessantste groep op twee nummers na
die in het teken van de ook op het gebied van de blunders druk bezige Lennon staan
uitsluitend vier composities van George Harrison te zien geeft, de Beatle wiens
compositorische talenten tot nu toe in de groep het minst imponerend waren, al droeg
hij aan ‘Sgt. Pepper’ het meesterlijke ‘Within You, Without You’ bij. Op hem drukt
de last van het componistschap het minste, hij lijkt vooralsnog het minst aangetast
door de twijfel aan, de onzekerheid ten opzichte van de eigen ontwikkeling, en hij
heeft in grote argeloosheid het meesterwerkje ‘Piggies’ en verder het absolute
hoogtepunt van allebei de platen, ‘Savoy Truffle’, waarin de beat het niveau van een
Duke Ellington bereikt heeft, afgeleverd.
Met de argeloosheid, het zelfvertrouwen van het geniale componistenduo Lennon
en McCartney lijkt het afgelopen te zijn, - in de zin dan, waarin deze argeloosheid,
als volkomen intact vertrouwen in hun reeds tamelijk lang complexe conceptie, ooit
bestaan heeft. Ik zou de laatste zijn om een sinjeur
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als Peter Schat bij te vallen, die in een radiointerview doodgemoedereerd heeft zitten
verklaren dat hij, Peter Schat, alleen op grond van zijn keurige
conservatoriumopleiding beschouwd als erfgenaam van de Europese grote muzikale
traditie, en in leven gehouden krachtens onuitroeibare vooroordelen zo her als der
dat hij de eigentijdse grote kunst zou vertegenwoordigen, de Beatles onschuldige
jongens vond, een soort natuurkinderen, die, let wel, hofmuziek maakten, hofmuziek,
want hadden ze niet een ridderorde ontvangen? Het waren zo'n soort troubadours,
onschuldige, naïeve baasjes, die maar zo'n beetje directe, spontane en vrijblijvende
muziek maakten.
De laatste ook zou ik wezen om mijn adhesie te betuigen aan een andere
zonderlinge componistenman, Rob du Bois, die in Raster van april 1968
‘Zevenentwintig informaties over de vorm’ heeft geschreven, een stuk, waarin hij
zijn tong haast breekt over de ‘permutaties van getallenreeksen’, ‘chromatische
sterktegradenreeksen’, ‘uit het boek I-ching afgeleide toevalsmanipulaties’, allemaal
hete aardappelen die hem bestempelen tot een ultramodern, zich behaaglijk in de
seriële, constructivistische, structuralistische, op zijn tijd toevalsaanbiddende traditie
genesteld hebbend componist. En ja hoor, ineens kan hij vertederd en met een soort
jaloezie van boven af vaststellen dat de Beatles ‘aspecten van het leven op gepaste
en gevarieerde wijze bezingen’,- helemaal vrij van de hypergecompliceerde
problematiek die stukken van John Cage en Karl-Heinz Stockhausen zo interessant
en zo ongenietbaar maken: engeltjes, die vier onschuldige, argeloze baasjes.
Het is duidelijk, dat dit niets anders is dan normale kapitalistische
conservatoriumverwatenheid met de bijbehorende toegeeflijkheid voor het gezang
der cultureel bezitlozen, en dat het aan de complexe totaliteit van alle volwassen
Beatlecomposities, met hun vreemde ironie, hun intrinsieke collectivistische,
‘objectieve’ geaardheid, hun oneigenlijkheid en hun dubbele bodems, in totale
blindheid en misplaatst superioriteitsbesef voorbijgaat.
Maar wat de beide heren Lennon en McCartney betreft, ik heb naar aanleiding
van ‘The Beatles’ de indruk dat die beslopen zijn door een componistenonzekerheid
die veel van hun officiële collega's heel wat beter zou staan dan hun nogal
triomfalistisch aandoende totemtaal over volstrekt willekeurige en oncontroleerbare
premissen: hun positie in de muziek is namelijk té soeverein, dan dat de crisis in de
beat alleen voldoende zou zijn om hen van hun stuk te brengen. Mij lijkt dat aan hun
onzekerheid de essentiële twijfel ten grondslag ligt die alle muziekmaken van enig
formaat op dit moment in de geschiedenis op superbe manier vergiftigt. Net zo min
als in de literatuur die staat in de traditie van de West-Europese na het expressionisme,
het dadaïsme of het Russische formalisme, of, als men een naam wil noemen, na
Joyce nog ooit een gewoon rechttoe-rechtaan verhaal, een gewone roman vol
karaktertekening en sfeerschildering een gooi zal kunnen doen

Raam. Jaargang 1969

18
naar het predikaat bestand te zijn tegen de allerstrengste criteria van kwaliteit en
eigentijdsheid, net zo min is de muziek die staat in de traditie van de West-Europese
na Schönberg op dezelfde voet voortgegaan als voor de omwenteling die het optreden
van deze componist teweeggebracht heeft. De kunst is, om het maar simplificerend
doch streng te zeggen, in haar beste vormen indirect geworden, indirect zoals het
moderne bewustzijn gedesintegreerd is en indirect geworden. Het is om deze reden
dat de West-Europese muziek sinds Schönberg enerzijds de weinig communicatieve
weg van wat men grofweg het seriële, het constructivistische kan noemen, en
anderzijds de nogal uitzichtloze weg van de vele neo-stromingen bewandeld heeft,
allebei manieren om muziek te maken waarop een emotionele respons eerst mogelijk
is langs uiteenlopende verstandelijke omwegen, en de muziek, die hoezeer met
aanwending van subalterne vernieuwingen deed alsof haar neus bloedde, en toch
met ongegeneerd melos een beroep bleef doen op een directe emotionele respons is
sedert de dood van Mahler onverbiddelijk, van Britten en Shostakowitsch tot
Penderecki met de uiterst lucratieve ridderslag der Kitsch bedeeld.
Maar, om U nu maar tot een grote gedachtensprong uit te nodigen, tijdens de
bliksemsnelle carriëre van de nieuwe muziek, het nieuwe componeren, dat overigens
minder uitgebreid is dan de profeten van de creativiteitsexplosie ons willen doen
geloven, met de muziek waarvan de Beatles de personificatie zijn zoals Bach en
Wagner van vroegere soorten muziek als de belichaming worden gezien, begint het
erop te lijken dat deze historische imperatief en bijbehorende banvloek irrelevant
beginnen te worden. Geen hond meer, die nog zal durven beweren, dat de
Beatlemuziek Kitsch is, zelfs de lucide slimmerik, die er een soort genialiteit van de
tweede orde aan zou willen toekennen, zoiets als het niveau van de beste muziek van
Johann Strauss, die krijgt het bijvoorbeeld alleen al historisch gezien zwaar te
verduren, als hij zo welwillend is te bedenken, dat dié amusementsmuziek op haar
tweede niveau in een rivaliteitsverhouding stond met een op een eerste niveau, die
van dezelfde orde was. En waar is die nu?
Bovendien verzet het gevoel zich tegen een kwalificatie van de Beatlemuziek als
amusementsmuziek zonder meer, daarvoor is het onderscheid met de muziek van de
grote, commerciële muziekmakers, het verschil in integriteit en originaliteit met de
meute moneymakers van Frank Sinatra tot Henry Mancini, te zonneklaar.
De Beatles maken, sind ‘Help’ ongeveer, muziek van onbetwistbaar de eerste rang,
- aan de lezer, die anders niet kan slapen, wil ik gaarne bevestigen dat het in hun
geval gaat om grote kunst, hoogstaand en tegen zowel de toets der kritiek als de tand
des tijds opgewassen. En toch....
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Hoe ongebruikelijk, hoe oneigenlijk en hoe complex de muziek van deze vier
bevoorrechte Britten, (de eerste componisten van betekenis die van dat opmerkelijke
eiland afkomstig zijn!) in haar totaliteit ook wezen mag, zuiver muzikaal bekeken
zou men kunnen zeggen dat zij in alle autodidactische en onburgerlijke
onbekommerdheid de draad hebben opgevat die door Mahler tot zijn eind gesponnen
leek te zijn.
Hoe onjuist, want voorbijziend aan hun van het begin af moderne houding in het
componeren, tot uitdrukking komend in het veelvuldig gebruik van citaten, om maar
één ding te noemen, het frequente vergelijken van hun kunst met die van Schubert
en Haydn ook moge zijn, het wijst er toch op dat dit ook algemeen zo wordt ervaren.
En de theoreticus zit met het raadsel van een regressiviteit die de vloek van de kitsch
heeft weten te ontwijken, waarop de onomkeerbare wetten van de geschiedenis geen
vat hebben.
Een mooie boel!
(Tussen haakjes moge ik hier opmerken, dat ik de muziek van de Beatles inderdaad
niet op de meest logische wijze, als het uiteindelijk resultaat van een ontwikkeling
die haar oorsprong heeft in de Amerikaanse volksmuziek, behandel, maar als factor
in een mondiaal cultuurpatroon. Mijn redenen hiervoor zijn in de eerste plaats dat ik
dat gezelliger vind, en ook dat de Beatles zich al lang van deze traditie vrijgemaakt
hebben, en dingen hebben gedaan die met blues en rock en roll vrijwel geen ene
mallemoer meer te maken hebben.)
Maar waar het mij nu maar om gaat, is dat de laatste dubbelelpee erop wijst, dat
de welhaast voorgeschreven onzekerheid, die elke moderne componist dient te
overvallen bij de gedachte hoe hij iets maken zal dat nog nooit eerder gemaakt is,
dat de moderniteit van de Beatles om zo te zeggen duidelijker in de muziek tot
uitdrukking is gekomen, al heeft het bestanddeel der onzekerheid een kwalitatieve
toename enigszins in de weg gezeten. In hun verlangen om dingen te maken die nog
nooit eerder gedaan zijn, zijn zij met een opzettelijk heimwee dingen gaan doen die
heel duidelijk al wèl eerder gedaan zijn, alleen nog niet indirect, nog niet langs een
omweg: het aantal stijloefeningen is verrassend groot geworden, en deel ervan maken
twee of drie van de grote hoogtepunten op ‘The Beatles’ uit: ‘ObLaDi, ObLaDa’,
‘Don't Pass Me By’, en eventueel ‘Back in the U.S.S.R.’
Het teruggrijpen naar rock and roll en calypso kan heel gemakkelijk ook gezien
worden als een heimwee naar de eigen tienerjaren, als een vorm van jeugdsentiment.
Maar nadat we dan eerst even hebben vastgesteld, dat mensen in een geïsoleerde
positie als de Beatles in die van hun, - waarschijnlijk is het publiek in zijn
bewondering nooit tevoren zo onverbiddelijk geweest voor haar idolen als in de
twintigste eeuw, nu de horizontale exceptionaliteiten niet langer erg sterk door een
verticale gelijkheid worden gerelati-

Raam. Jaargang 1969

20
veerd, en figuren als de Beatles een onvrijwillige apotheose opgedrongen krijgen
door een soort tersluikse, weinig stabiele vorm van hedendaags polytheïsme -, heel
wat meer recht bezitten op een dergelijke hunkering dan nostalgieke adolescenten
van het slag onzer nationale jeugdsentimentkakkers, die tot hun nek zijn ingezwachteld
juist in de geborgenheden van dit tijdsgewricht, zien we de moderniteit van de Beatles
bevestigd in hun houding ten opzichte van die genres, - hun calypso is geen calypso,
qua instrumentatie niet, qua melodie niet, het lijkt een calypso, het is oneigenlijke
muziek -, en hun uiterst sympathieke niveau in hun zelfwerkzaamheid als
terugdenkenden: zij ‘doen nog eens zoals toen’, maar zij doen het zelf, zoals ze nu
zijn, en de muziek wordt anders, de herinnering modifieert de muziek, en dat is iets
anders dan wanneer druilerige uit de middenstand ontwortelde jongelieden op
studentenkamers murw en moede neerzinken bij èchte platen van Eddy Christiani
en aldus de muziek toestaan hun herinnering te modifiëren. Er is in deze houding
van de Beatles een uitermate inspirerende verwantschap te bespeuren met die van
Gustav Mahler, die al gedwongen was om in zijn muziek de onmogelijke kloof tussen
twee tijdperken op oneigenlijke manier te overbruggen, en met die van een dirigent
als Bruno Maderna, die een symfonie van Mozart of Schubert dirigeert vanuit een
opvatting, die mede door Schönberg en Webern en door moderne theoretische
voorstellen over muziek is gevormd.
Maar stappen wij, zo stelt U enigszins geschrokken voor, nu eens af van al deze toch
grotendeels hypothetische muizenissen, meneer Hawinkels, valt er dan eigenlijk nog
wel wat te beleven aan deze nieuwe Beatle-dubbelelpee? En geruststellend klinkt
mijn antwoord: ‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: dat valt best mee’. Ik noem dan
even gedienstig de onbetaalbare parodistische aspecten van ‘stijloefeningen’ als ‘Why
don't we do it in the road’, zowel tekstueel als muzikaal, geraffineerde tekstregels
als ‘When I hold you in my arms, and I feel my finger on your trigger’, (van John
Lennon, die reeds voor dit amusante clitoridale beeld altijd de meest intrigerende
teksten in zijn kolf gekerfd heeft; men kan trouwens ook van zijn literaire
begaafdheden genieten in twee boekjes van zijn hand, ‘A Spaniard in the Works’ en
‘In his own Write’, die naderhand in ‘The Penguin John Lennon’, Penguin Books
no. 2540, bijeengebracht zijn: innemende, skurriel humoristische teksten, waarin
vooral de karakterloze Engelse spelling als uitgangspunt genomen wordt voor een
ware orgie van onvertaalbare woordspelletjes), prachtige vocale rauspartijen als de
nummers ‘Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey’, en
‘Helter Skelter’, waarin respectievelijk John Lennon en Paul McCartney zich op
innemende wijze ongans staan te schreeuwen, de melodieuze charme van nummers
als ‘Blackbird’, ‘Cry Baby Cry’ en

Raam. Jaargang 1969

21
‘Mother Nature's Son’, waarover men vooral met betrekking tot de door Paul
McCartney gezongen nummers hypocriete kletsika heeft kunnen horen verkondigen
als zou het hier om ‘zoetelijke’ wijsjes gaan, bizar genoeg zelfs door mensen die van
de Bee Gees houden, Australiërs van wie de kunsthoning aan alle kanten afdript alsof
het Sinterklaas was. Nee, de kwaliteit van dit album kan er, in weerwil van alle
restricties en dingen die men er bij moet denken, eigenlijk nog zeer prima mee door.
Het is dan alleen nog een interessante vraag waarom ‘The Beatles’ juist bij het
hippe volkje op enige weerstand gestuit is en gestoten. En als men mij nu beleefd
vraagt welke ik als de voornaamste achtergronden van deze onwil beschouw, dan
declameer ik met vaste stem het volgende. Om te beginnen voelt de zogenaamde
‘bevrijde generatie’ een gebrek aan ernst, aan gebondenheid bij het viertal dat zij zo
lang vereerd heeft. De Beatles blijken geen binding aan een richting in de popmuziek
te accepteren: het ene moment vegen zij met een scheurende ‘Yer Blues’ alle
eigentijdse groezelige typen als John Mayall van de planken, en dan is het weer
voorbij met de blues, en blijken de heren ook al niet met hun al dan niet beringde
vingers van het sacrosancte undergroundidioom te kunnen afblijven. De ‘bevrijde
generatie’ heeft geen houvast aan de Beatles, die zijn nauwelijks betrouwbaar, en
de ‘bevrijde generatie’ weet niet graag niet waar zij aan toe is. Zij beseft niet, dat
juist dit vluchtige, dit niet langer dan zichzelf duren van elk Beatlenummer, dit
gelijkschakelen van wat voorbijgaat en wat blijft, waarschijnlijk juist een van de
elementen is waarmee de Beatles de traditionele criteria, waar juist het blijvende
koren van het voorbijgaande kaf gescheiden wordt, onklaar hebben kunnen maken.
In de muziek van de Beatles wordt de behoefte aan eeuwigheid opgeheven door
vervolmaking van de tijd.
Verder houdt de ‘bevrijde generatie’ niet van muziek die zo uitsluitend humaan,
zo horizontaal is als die van ons kwartet in weerwil van zijn warrige ideële avonturen
is kunnen blijven. De muziek van Jimi Hendrix en van alle undergroundsjamanen,
bij welke vergeleken een album als ‘The Beatles’ amusementsmuziek zou bevatten,
is zonder meer verticaal, magisch, ritueel en religieus van karakter. Wie daarvan
houdt gelooft erin, - en hetzelfde te doen met deze vier opgewekte, grillige en
veranderlijke knapen uit Liverpool, het valt de hedendaagse priesterstudenten van
de gebruiksreligie en de kwezels van de reservatenmystiek niet gemakkelijk. De
Beatles zijn in hun muziek horizontalistisch, zij verheffen de songs tot iets vluchtigs
en belangrijks als een herhaalbare glimlach van mens tot mens, en daar moet de
‘bevrijde generatie’, die alleen glimlacht als haar een eigen getto toegewezen wordt,
maar anders rancuneus en argwanend de burgers, de andersdenkenden, de ‘joden en
de heidenen’ beschouwt, niet veel van hebben: diepere waarden, geloof, sektevorming,
daar houdt zij van, en de vrede die er op
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de aarde nederdaalt als de zang der Beatles opstijgt, dat is geen kostje voor haar kont.
Tenslotte, - ik moet toch ergens ophouden: ik voel God alweer leep en gemelijk
naar mijn gepijnigde ruggewervels turen -, vindt men dat de politieke stellingname
van de vier talentvolle muzikanten in ernstige mate te wensen overlaat. De in dit
verband het hevigst geïncrimineerde tekst is die van John Lennon voor Revolution
1:
You say you want a revolution
Well you know
we all want to change the world
You tell me that it's evolution
Well you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don't you know that you can count me out (in)
Don't you know it's gonna be alright
Alright Alright
You say you got a real solution
Well you know
we'd all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well you know
We're doing what we can
But when you want money for people with minds that hate
All I can tell you is brother you have to wait
Don't you know it's gonna be alright
Alright Alright
You say you'll change the constitution
Well you know
We all want to change your head
You tell me it's the institution
Well you know
You better free your mied instead
But if you go carrying pictures of Chairman Mao
You ain't going to make it with anyone anyhow
Don't you know its gonna be alright
Alright Alright

Raam. Jaargang 1969

23
Dit nu vindt men een uiterst verwerpelijk stukje tekst, burgerlijk, gezapig en
conservatief. ‘Nee’, zo roept men op meer dan één barkruk gegrepen uit, ‘geef mij
dan “Beggars Banquet” van de Stones maar’. Want daarop staat het nummer ‘Street
Fighting Man’, dat de generatie ter omwenteling de straat op heet te sturen. Dat
diezelfde plaat ook het nummer ‘Sympathy for the Devil’ bevat, waarin de Russische
revolutie wordt beschreven als op instigatie van den droes afgewikkeld en waarin
de niets vermoedende toehoorder verzocht wordt in de oren te knopen dat degenen
die de progressieve broeders Kennedy om de zeep gebracht hebben welbeschouwd
niemand anders geweest zijn dan ‘U en ik’, wij allemaal dus. 't Is maar dat U het
weet, hè.
Maar om dit door iedereen uitsluitend in zijn eigen straatje uitgebuite en anderszins
nonexistente antagonisme tussen Beatles en Stones maar rap terzijde te laten, ik vind
die tekst, zelfs voor wie te stom is om op te merken dat de breng ervan de boodschap
tot een weldadig minimum relativeert, helemaal zo kwaad niet. En iedereen die zich
ooit met mij verbaasd heeft over de journaaltaferelen waarop men weldoorvoede,
modieus geklede Italiaanse studenten uit de middenklasse de naam van China's
eerbiedwaardige doch langzamerhand verkindsende leider ziet en hoort scanderen,
alsmede over het fanatisme van de, in het met de rijmwoorden van de onderhavige
tekst geparodieerde jargon doorknede, studenten die enerzijds een aardig maandgeld
accepteren van hun thuisfront in de haute bourgeoisie en anderzijds overtuigd de
roeping etaleren om de belangen van de geknechte werknemers te behartigen,
iedereen, die ooit met mij de wenkbrauwen heeft opgetrokken bij het constateren
van de bekrompenheid en de sectarische instelling van wie de wereld de vrijheid
willen brengen, zal mét mij vrezen dat niet de misschien inderdaad revolutionaire
remkracht die van Lennon's tekst uitgaat debet is aan bedoelde verontwaardiging,
maar wel de helaas volkomen rake observatie die eraan ten grondslag heeft gelegen.
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Peter H. van Lieshout
De laatste gebeurtenissen in het leven van Ahriman Babelsberg
Welk incident vond op welk tijdstip plaats op de avond van 1 oktober j.l.?
Ahriman Babelsberg struikelde om precies 20.14 uur over een nijptang, op het
moment dat hij zijn ternauwernood ingerichte huiskamer trachtte te verlaten.
Hoe kwam het dat betreffende huiskamer ‘ternauwernood’ was ingericht?
Ahriman Babelsberg had die huiskamer, deel uitmakend van een door hem
recentelijk gehuurde nieuwbouwflat, slechts enkele etmalen tevoren als de zijne in
gebruik genomen.
Hoe was zijn onderkomen vroeger dan geregeld?
Vanaf het moment dat hij zijn ouderlijk huis verliet, na het behalen van een
universeel geaccepteerd diploma van een inrichting voor voorbereidend hoger
onderwijs, had hij een snel opeenvolgende reeks van huurkamers, etages en een
vervallen landarbeiderswoninkje bezet gehouden. Ten dele alleen, ten dele op een
basis van huursplitsing met een of meer vrienden, ten dele met een vriendin, laatstelijk
met zijn echtgenote.
Waar bevonden zich die woningen?
In de provinciestad waar bovenvermeld incident plaatsvond, in de havensteden
Amsterdam en Antwerpen en in enkele dorpen.
Wat bevond er zich in de zoals U zegt ‘ternauwernood’ ingerichte huiskamer?
Een schuimplastic matras, 90 × 1 × 12 centimeter, overtrokken met een kleurig
bedrukte Indiase sprei uit de collectie van Metz & Co. te Amsterdam, het geheel
rustend op een zwart geverfd onderstel van spaanplaat, balkjes en gaatjesboard.
Voorts een hoge stalen boekenkast voor tweederde gevuld. Naast de boekenkast
stapels ongesorteerde boeken in geassorteerd formaat, geassorteerde taal, bindwijzen,
uitgevers en auteurs. Dit alles, met inbegrip van de reeks in het meubel geplaatste
exemplaren, noch alfabetisch, noch lexicografisch, noch naar grootte, noch naar tint
van het omslag gerangschikt. De vloer van het vertrek was van beton, voor een groot
deel bedekt met uitgespreide kranten. In een hoek, vlak bij de doorgeefkast naar de
keuken waren dicht bij en op elkaar gegroepeerd een witgelakte rechthoekige tafel,
vier van rieten zittingen en ruggen voorziene stoelen, een aantal bordkartonnen dozen
vol huishoudelijke en decoratieve voorwerpen,
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een draagbare radio van het Japanse merk Sony, een stereo-geluidsinstallatie van het
Britse merk Garrard, een stapel van 55 30 cm langspeelplaten en enkele in vorm en
materiaal uiteenlopende verlichtingsarmaturen opgeslagen.
In de kamer bevonden zich verder enkele geopende blikken muurverf van Flexa,
een jampot verdunner waarin twee varkensharen kwasten stonden en een tomaatrood
polyethylenen bak met geribbelde bodem waarin, in een dunne laag natte, gebroken
witte muurverf, afkomstig uit voorvermelde potten, een roller heen en weer bewogen
kon worden teneinde de uit wit schuimplastic vervaardigde cylinder een hoeveelheid
verf te laten opnemen die onmiddellijk daarna tegen de wand die ter beschildering
ter beschikking staat opgebracht kan worden. De echtgenote van Ahriman Babelsberg
hanteerde de instrumenten met grote vaardigheid.
Wat ging er aan het incident vooraf?
Een geëmotioneerde woordenwisseling tussen Ahriman Babelsberg en zijn wettige
echtgenote, reeds sedert vier maanden zijn echtgenote en twee maanden in blijde
verwachting.
Waarover handelde dan wel deze woordenwisseling?
De vrouw drukte Ahriman Babelsberg vol geladen elan op het hart dat het tijd
werd om, zoals zij het uitdrukte, voor een hond in de pot te zorgen op z'n minst. Wij
nemen aan dat zij op de wenselijkheid van een geregelde inbreng van financiën
doelde en het van haar man verwachtte dat hij daarvoor de nodige handelingen zou
verrichten.
U bedoelt werk?
Inderdaad. Een vaste bron van inkomsten.
Hoe reageerde Ahriman Babelsberg op deze suggestie?
Hij verweet zijn vrouw het volgende:
a. tot op dit moment had hij zorg gedragen voor een aanvoer van geld. Dat dit niet
met een geregelde frequentie gebeurde lag aan de aard van zijn free-lance werkkring.
b. zijn vrouw wond zich, volgens hem, teveel op.
Zette hij deze opinie kracht bij door daden?
De toevoer van adrenaline noodzaakte hem het juist leeggedronken theekopje en
schoteltje op te heffen, met duim en wijsvinger aan de rand van het schoteltje, en het
geheel met nadrukkelijke beslistheid te laten neerdalen volgens een cirkelsector
beschrijvende beweging die na het afleggen van een halve meter de rand van de
eetkamertafel sneed. Het schoteltje spatte daarop in circa honderd splinters uiteen,
het kopje wipte nog op om dan tegen de betonnen vloer te pletter te slaan terwijl het
theelepeltje, gevuld met een druppelend restje thee in een prachtige parabool door
het vertrek vloog om met nalating van een bruinig getinte natte vlek tegen de
versgekalkte wand te botsen en vandaar ongelofelijkerwijs regelrecht in een
openstaand
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blik muurverf te plonsen. Spettertjes kalk bevlekten de benen van zijn vrouw, die
als een witvis naar adem happend nieuwe argumenten uit haar bezwaard gemoed
bijeen trachtte te garen.
Wat gebeurde toen?
Omdat Ahriman Babelsberg wel begreep dat in dit stadium wel eens dingen gezegd
zouden kunnen worden die later ondanks alle goede wil niet vergeten zouden worden
wierp hij ter onderstreping van zijn vastberadenheid een kostbaar, ten geschenke
gekregen, Rosenthal sherryglas tegen de deurpost in gruzelementen en vertrok toen,
om in zijn onoplettendheid te struikelen over een nijptang.
Laten wij trachten een duidelijk beeld van de context van het gebeurde te verkrijgen.
Kunt U ons een overzicht geven van hetgeen zich op de dag van de 17e oktober
jongstleden afgespeeld heeft?
U bedoelt chronologisch? Zeker.
Wacht U nog ergens op?
Nee nee. Natuurlijk niet. Ik moet eventjes diep in mijn geheugen tasten. Juist.
Ahriman Babelsberg werd rond half elf 's ochtends wakker om een half uur daarna
op te staan.
Een half uur daarna?
Het was zijn gewoonte zijn dromen nogmaals te overzien en hen zo mogelijk
enigszins te duiden, vooraleer hij de dag begon. Voorts was het een kille ochtend die
dag, compleet met nevel. Het is zeer wel verklaarbaar dat hij een half uurtje langer
dan noodzakelijk onder de wol bleef.
Wat waren zijn dromen geweest die nacht?
Daarvan is niets bekend. Het spijt me.
Helemaal niet. Gaat U rustig door.
Goed. Hij stond dus op om een uur of elf. Daar hij geen pyama droeg schoot hij
bibberend een blauwe spijkerbroek en een paar judoslippers aan, om zich direct
daarna met lauw-warm water te wassen. Geheel opgefrist, ook al door zijn gewoonte
zich direct na het wassen met een Gillette te scheren, keerde hij terug in de echtelijke
slaapkamer om zich aan te kleden. Hij droeg, meen ik, die spijkerbroek dus, een rood
terlenka shirt met buttondown kraag, hoge bruinsuède schoenen, desert boots om
precies te zijn, en een gebreid wollen vest met V-hals en knoopsluiting. Roestkleurig
was dat vest, meer cognac dan oranje. Hij droeg een das. Later op de dag trok hij
daarover nog een bruin ribfluwelen colbert aan. Hij had een polshorloge met een
paars suède polsbandje. Zijn sokken hadden een groenige tint. Zijn haar was netjes
gekamd die ochtend, maar hij had de gewoonte er steeds met zijn vingers door te
woelen.
Maakte hij een onrustige indruk?
In het geheel niet. Hij leek de hele dag door aan iets bepaalds te denken.
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Er zat hem iets dwars, kennelijk.
Hij ontbeet daarna?
Ja. Met cornflakes, melk, schijfjes banaan en suiker, thee en een snee brood met
citroenmarmelade. Van Chivers, als U het precies weten wilt. Hij las twee
ochtendbladen, een plaatselijk, een landelijk. Hij zette de radio aan. Hij wisselde de
normale ochtendpraat uit met zijn vrouw. Hij zette de radio weer af, omdat het
programma, lichte muziek met opgewekte tekstjes daar tussendoor, hem niet beviel.
Hij luisterde vervolgens naar een langspeelplaat van de Amerikaanse groep Moby
Grape. Beide zijden. Daarbij rookte hij twee Caballero-sigaretten, terwijl zijn vrouw
in de keuken koffie zette. Hij speelde ondertussen met een Chinese houten puzzel.
In de vorm van een ei. Het lukte hem niet na de moeizame demontage het ding weer
correct in elkaar te passen. Er was geen post, die ochtend. Na de koffie, om een uur
ongeveer, heeft hij zijn regenjas aangetrokken om naar de stad te gaan.
Hoe? Te voet?
Dat was hij wel van plan, ja. Maar juist toen hij bij een naburige bushalte kwam
arriveerde daar een stadsbus. Hij is daar ingestapt. In het centrum aangekomen heeft
hij een boekhandel bezocht en een tweetal pocketboeken gekocht. Daarna is hij naar
een café gegaan.
Kunt U iets vertellen over die boeken?
Zeker. Het waren ‘Been Down So Long It Looks Like Up To Me’ van de bij een
motorongeluk omgekomen Cubaans-Amerikaanse schrijver en folkzanger Richard
Farina, zwager van Joan Baez en een Nederlandse vertaling van Jack Newfields ‘A
Prophetic Minority’ over de Nieuw Links bewegingen in de U.S.A., uitgegeven door
Bruna te Utrecht.
Die boeken zijn inderdaad aangetroffen. U had het over een café?
Ja. Een keldergelegenheid. Hij heeft er achtereenvolgens een kop zwarte
espressokoffie en een pilsje gedronken. Hij heeft wat groeten uitgewisseld met diverse
kennissen en is toen in gesprek gekomen met een goede vriend, Gombal Gerard, een
beeldend kunstenaar.
U bedoelt Gerard Gombal, neem ik aan?
Nee, de volgorde die ik gebruikte was de juiste. De heer Gerard is van gemengd
Syrisch-Nederlandse afkomst. Een schilder.
Juist.
Of liever, hij heeft vroeger geschilderd. Tegenwoordig beperkt hij zich tot het
maken van ontwerpschetsen. Aan de hand daarvan fabriceert een metaalfabriek grote,
zeer simpel gehouden objecten van roestvrij staal, die gedeeltelijk gemoffeld en
gelakt worden. Een dure zaak.
Waarover spraken zij?
Biotex. Sorry, er schoot me iets te binnen. Ze hadden het over politieke
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aangelegenheden, en de rol van de kunst in deze revolutionaire tijd.
Kunt U daar iets naders over vertellen?
Onderwerp van gesprek was het theater. De vraag ‘Wanneer is iets theater’ bleef
echter ook na twee uren debatteren onbeantwoord. De heer Gerard bleef bij zijn
standpunt dat alles wat als theater wordt aangekondigd dat ook is, terwijl Ahriman
Babelsberg van mening was dat theater een louter kadastrale aanduiding was en dat
ook een werkster die een podium schrobt theater maakt, vanaf het moment dat iemand
anders dat ziet. Het onpraktisch gesprek verzandde. Tijdens het gesprek waren
betrokkenen van het café naar het atelier van de heer Gerard verhuisd. Dat atelier,
een voormalige opslagplaats van koloniale waren, is in de nabijheid van de
Horeca-gelegenheid gesitueerd, en wel circa vijf minuten gaans, in dezelfde straat.
Na afloop van het gesprek toonde Gombal aan Ahriman Babelsberg een aantal
schetsen voor nieuwe sculpturen. Het bleek dat hij een nieuwe richting aan het inslaan
was. De voormalige vierkante vormen maakten plaats voor rechthoeken en zelfs
ruiten, terwijl het kleurpalet metaal-wit-zwart door rood-blauw-geel-metaal vervangen
bleek.
Is er in dat atelier verder nog iets voorgevallen?
Ja. Gombal Gerard zette thee, dragon-thee uit China, bijzonder arm aan het funeste
looizuur. Beiden dronken deze thee uit Chinese kommetjes van gering volume, die
van binnen blauw-wit gedecoreerd waren en van buiten een strenge chocoladebruine
tint hadden. Daarna deelden zij een hasjiesjsigaret, gebruik makend van
Mascotte-vloeitjes, Drum shag en een geringe hoeveelheid Libanon Red, een bepaalde
hoogwaardige en uiterst potente soort cannabis.
Had de gebruikte stof invloed op Ahriman Babelsberg?
De hoeveelheid was daarvoor te klein. Hij werd weliswaar een zekere high gewaar,
maar na een tijdsverloop van twee à tweeëneenhalf uur was de uitwerking als ik het
zo mag uitdrukken, uitgewerkt.
Hoe manifesteerde zich het hasjiesj-gebruik?
De tijd dijde uit en de afstanden schrompelden ineen. Handen en voeten raakten
gevoelloos, de roker verloor zich in zijn gedachten. Hij werd zich gewaar van een
spanning in de nek. Hij zweeg en liep voorzichtig met knikkende knieën (zijn benen
leken van zachte dieetmargarine vervaardigd) door het atelier, allerhande objecten
bewonderend. Toen de licht hallucinogene stof haar uitwerking verloren had nodigde
Ahriman Babelsberg Gombal Gerard uit het avondmaal bij hem thuis te komen
nuttigen. Gombal Gerard accepteerde dit voorstel.
Zijn beiden onmiddellijk naar de flat van Babelsberg gegaan?
Niet dan nadat zij in een supermarkt en een reformwinkel de nodige inkopen
gedaan hadden. Thuisgekomen bereidde Ahriman Babelsberg de maal-
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tijd. Zijn vrouw was niet spraakzaam.
Waaruit bestond het diner?
Uit gekookte zilvervliesrijst, uit opgewarmde gekookte rode sojabonen, uit
kippepoulet in een scherpe kerriesaus, uit een mengsel van atjar tjampoer, rauwe
zuurkool en enkele overgebleven lychee-vruchten, uit gestoofde taugé, uit geroosterde
amandelen, ananas en banaan, bestrooid met sesamzaadjes, uit seroendeng en uit
gebakken zeewier. Als smaakmakers werden sojasaus en sesamzout benut. Men
dronk mineraalwater bij de maaltijd. Voor- en nagerechten waren niet aanwezig.
Gombal Gerard vertrok vrijwel onmiddellijk nadat hij meegeholpen had bij de
noodzakelijke afwas, onder dankzegging voor het gebodene.
Hoe laat vond dat plaats?
Dat vertrek? Rond zeven uur.
Hoe heeft Ahriman Babelsberg de periode 19.00 tot 20.14 uur doorgebracht?
Hij stond voor het raam en keek naar de passanten.
Waren die in ruime mate voorhanden?
Neen. Hij nam slechts een aantal auto's waar: twee volkswagens van verschillende
tint en verschillend bouwjaar, een Ford Transit bestelwagen, toebehorend aan een
woninginrichtingbedrijf, een Citroën 2CV, een Fiat 850 Coupé en een Mercedes 190
D, van een taxionderneming. Voorts observeerde hij zeventien bromfietsen, waarvan
er zich zes van links naar rechts en elf van rechts naar links bewogen. De bromfietsen
waren van uiteenlopende tint, model en merk. De berijders varieerden in sex en
leeftijd. Buiten het gemotoriseerd verkeer zag hij een dozijn fietsers en acht
wandelaars plus een kind op een vliegende hollander.
Hoe reageerde Ahriman Babelsberg op het zien van zulk een ongewoon voertuig?
Verrast. Hij herinnerde zich uit zijn kinderjaren dit vervoermiddel. Vliegende
Hollanders, memoreerde hij, waren in twee uitvoeringen voorhanden. Het traditionele
type, gelijk aan dat welk hij drie verdiepingen onder zich zag passeren, werd
aangedreven door een krachtige heen en weer beweging van een van handgrepen
voorziene hefboom. De lineaire beweging van deze hefboom werd via een simpel
krukassysteem omgezet in een roterende beweging van as en wielen. Het tweede,
luxueusere type bezat geen hefboom doch een eenvoudige handgreep die bevestigd
was aan een degelijke staalkabel. Ook hier had een roeiende beweging van bovenlijf
en armen een zich voortbewegen ten gevolge. De precieze werking van het
mechanisme is hem nooit duidelijk geworden.
Wat waren de verschillende voor- en nadelen van beide typen?
Het hefboomsysteem was authentieker en bovendien goedkoper. Mankementen
traden nimmer op. Voorts wekte het mechanisme reminiscenties op
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aan de veelvuldig in Wild-West films figurerende met handkracht voortbewogen
railwagentjes. Bij het achteruitrijden konden hoge snelheden gehaald worden. Nadeel
van het systeem: bij het in beweging zetten van het voertuig waren de kans voor- of
achteruit te gaan gelijk. Aanduwen en dan overnemen van de hefboombeweging
bleek noodzakelijk. Bij dalende trajecten, heuvelaf bijvoorbeeld, bleef de hefboom
met grote kracht en razendsnel ritme heen en weer zwiepen. Het gevaar voor
borstkasbeschadiging is wel duidelijk, dunkt me. Toch kan, mits gepaard gaan met
grote krachtsinspanning, de snelheid geminderd worden, hetgeen wel te pas kwam
af en toe. Kritische beschouwingen van het staaldraag-type leverde diametraal
tegengestelde eigenschappen op. Niet echt; duur; gauw kapot; niet achteruitrijden;
geen vergissingen bij starten; niet kunnen remmen. Beiden werden met de voet
bestuurd.
Deelde hij deze ervaringen aan zijn echtgenote mede?
Neen. Hij memoreerde slechts een aantal geliefde kinderspelen uit zijn
lagereschooltijd. Verstoppertje, stoepbal, in formatie rolschaatsen, spoorzoeken,
hoela-hoep, priktol, achteruitrijden op de fiets (zittend op het stuur) trefbal, bomen
verwisselen, een-twee-drie-voor-wie-die-bal?, joepie-joepie, schipper mag ik
overvaren?, beeldentrekken, ongelukskrijgertje, diefje-met-verlos, yo-yo, diabolo,
zweefvliegtuigen en modelvliegtuigjes aangedreven door een rubbermotor en diverse
huiskamerspelen.
Wat was de directe aanleiding van de woordenwisseling?
Ahriman Babelsberg verliet omdat het inmiddels geheel donker was geworden,
zijn post bij het raam en stiet daarbij zijn elleboog tegen de zojuist geverfde muur.
Het zien van de moeilijk te verwijderen vlek prikkelde hem.
Hoe reageerde zijn vrouw daarop?
Zij zag dat haar schilderwerk door de circa vijftien centimeter lange veeg ernstig
ontsierd was en besefte de verplichting de beschadigde wandsector nogmaals te
verven. Ook zij raakte min of meer geprikkeld door de gang van zaken.
Hoe verliep de woordenwisseling?
Het incident op zichzelf was niet belangrijk genoeg om er op door te gaan, daarom
benutten beide opposanten argumenten van grotere importantie om hun wezenlijk
verschil van standpunten uit te werken. Toen de vrouw van Ahriman Babelsberg
naar zijn mening té zwaar en té pijnlijk kaliber gebruikte, verliet hij na een symbolisch
zelf-destructieve daad het vertrek.
En toen?
Toen struikelde hij over de nijptang, die op de drempel lag. Hij kwam nogal
ongelukkig ten val en brak onmiddellijk zijn nek. De dood kwam terstond en pijnloos.
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D. Overkleefh
Ernst en on-ernst
Een outline:
I Aan de hand van ‘Tom Poes en de wilde wagen’ worden algemene aspecten
van het Tom Poes beeldverhaal aan de orde gesteld: de verhouding beeld-tekst,
tegemoetkomingen aan de dagbladlezer.
II Van hetzelfde verhaal worden opbouw en structuur nader bezien. Volgt een
poging, de onderlinge verhouding van de hoofdpersonen in schema te brengen.
III (Eventueel) ‘Tom Poes en de wisselschat’ en ‘Tom Poes en het kukel’ worden
onderzocht op aspecten die overeenkomen met dan wel verschillen van de
verworvenheden van I en II.
IV Tom Poes taalkringen, d.i. de taal die de diverse personen in het verhaal bezigen
en die welke de schrijver gebruikt in beschrijvende gedeelten van de tekst.
V Toetsing aan wat is vastgesteld van enkele eerder verschenen beschouwingen
over Tom Poes.

I Algemeenheden
In ‘Tom Poes en de wilde wagen’ heeft de uit een voortijd stammende magister Pas
door de gnoom Knar een touringcar laten vervaardigen die wordt voortgedreven door
een wiel-geworden rad van avontuur. Ollie B. Bommel, door Markies de Cantecler
gekleineerd inzake het bereisd zijn, wordt gestrikt voor een ‘exclusief reisje’. Met
Tom Poes beleeft hij een drietal avonturen, doet hij evenzovele reiservaringen op,
waarbij het absoluut stellen van achtereenvolgens de goedheid, de goede manieren
en de reinheid over de hekel gehaald wordt. Een avontuur apart vormt het thuiskomen.
De goede afloop wordt gewaarborgd door enerzijds Tom Poes die de zaak
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doorziet en tegenmaatregelen neemt, en anderzijds Bommel die zich op het kritieke
moment aan een door zijn goede vader gestelde vuistregel houdt. Pas' opzet, van de
reiziger een zwerver te maken, mislukt.
Het verhaal bestaat uit 65 pagina's (4889-4954) die voor de (bovenste) helft worden
ingenomen door 3 à 2 prentjes waaronder twee kolommen tekst van plusminus 15
regels elk.

Functie van het beeld
Het kan niet voldoende zijn, zoals het in het bovenstaande is gebeurd, bij het
resumeren van een beeldverhaal alleen aandacht te schenken aan de tekst, het beeld
latend voor wat het is. Het is al een probleem op zich van de term beeldverhaal het
primaire deel aan te wijzen; er zonder meer van uit te gaan dat het bestanddeel beeld
van een Tom Poes afhankelijk is van de tekst, is op z'n zachts gezegd prematuur.
4 aspecten onderscheidend volgt derhalve een omschrijving van de functie van
het beeld.

Het illustratieve aspect
Zeker voor kinderen - en voor wie dus niet - is de aan- of afwezigheid van
afbeeldingen in een boek een criterium waarnaar de waarde van dat boek mede wordt
afgemeten. Welnu, in een Tom Poes staan plaatjes en de het lezen veraangenamende
werking die daar van uitgaat zouden we het louter illustratieve aspect kunnen noemen.

Het aanvullende aspect
Wanneer de personen die in het verhaal optreden worden geportretteerd, betekent
dit bepaald niet dat deze portretten slechts illustraties zijn bij wat beschreven is. De
personen zijn namelijk niet beschreven. Hooguit wordt vermeld dat iemand,
boosaardig of klein is, maar nergens in ‘De wilde wagen’ wordt iemands uiterlijk
beschreven. Deze beschrijving en zo ook grotendeels die van landschappen en
voorwerpen wordt overgelaten aan de tekeningen, die in zoverre dus de tekst aanvullen
en een noodzakelijk deel vormen van het verhaal.
We kunnen hieraan vanzelfsprekend toevoegen dat we alleen uit de tekeningen
weten in welke dierengedaante de Heer, de jonge vriend, de Markies etc. door het
leven gaan. Alleen uit de tekeningen komen we te weten
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dat uitgerekend de tot een andere wereld behorende Pas en Knar een mensengezicht
hebben. Dat daarbij de laatsten niettemin over slechts drie vingers per hand blijken
te beschikken maakt het theoretiseren over hun vermenselijking alleen maar
moeilijker.

Het ondersteunende aspect
Slechts een klein deel der afbeeldingen heeft alleen de hierboven vermelde
aanvullende functie. Niet alleen worden personen, landschappen e.d. ‘beschreven’,
ook worden uit het verloop der gebeurtenissen gelichte scenes vastgelegd.
De keuze van deze scenes is zeker niet willekeurig. Per kolom tekst wordt de
belangrijkste gebeurtenis in beeld gebracht, terwijl voor het op de meeste pagina's
voorkomende derde plaatje een keus wordt gemaakt uit de resterende gebeurtenissen
van de gehele bladzij. Het laatste met de nodige uitzonderingen, bijvoorbeeld kan
een ‘derde plaatje’ alleen situatietekenend zijn (zie ook: Tegemoetkomingen aan de
dagbladlezer). Al met al kan worden vastgesteld dat steeds de hoogtepunten van het
verhaal zijn samengevat in de afbeeldingen die hierdoor in die zin een ondersteunende
functie krijgen dat ze te zamen een de tekst beleidende inhoudsopgave vormen, een
‘basso continuo’ die het lezen en vooral het herlezen vergemakkelijkt.
Ter ‘illustratie’: Om op de plaatsen van zijn reizigersbestemmingen te komen stapt
Bommel vier keer in en uit de wagen. Het instappen wordt steeds, het uitstappen
slechts één keer afgebeeld. En terecht. Het instappen vormt de aanvang van de reeks
avonturen en is als zodanig een hoogtepunt in het hele verhaal. De drie keren dat er
daarna nog ingestapt wordt zijn evenzovele afsluitingen van een vlucht, en welk
moment, als men de vluchtende in zijn vlucht al eens gekiekt heeft, kan men beter
vastleggen dat juist het einde van rennerij. Het uitstappen daarentegen in
belangrijkheid onderschikt aan de steeds direct erop volgende ontmoeting met het
wachtende avontuur, een scene, veelal in de zelfde kolom verhaald, die meer
aanspraak maakt om te worden uitgebeeld. De ene keer dat het uitstappen wel een
plaatje waard was, is bij de aanvang van het tweede avontuur. Ten overstaan van een
zo verregaande deftigheid als Bommel daar ontmoet is het aankomen en uit de wagen
stappen al een avontuur op zich; Bommel neemt dan ook prompt de gelegenheid te
baat, een eerste flater te slaan: voor de voeten van een overdeftige lakei valt hij op
zijn gezicht.

Het eigen-aardige van het beeld
Ook de minder oplettende lezer van Tom Poes zal kunnen beamen dat, kent
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men eenmaal het verhaal, men bij het terugzoeken van een passage kan volstaan met
plaatjeskijken. Sterker: licht men de dialogen uit de tekst en plaatst men ze in balonnen
boven de figuren in de tekeningen (vlg. de nieuwere Tom Poesen in de Donald Duck)
dan ontstaan volledig te volgen strips. M.a.w. de afbeeldingen nemen de complete
situatietekening voor hun rekening met inbegrip van de met de dialogen gepaard
gaande gesticulaties e.d.
Hoewel men slechts sporadisch in de tekst (in hoofdzaak in de aan elk avontuur
voorafgaande inleiding op de plaats van handeling) beschrijvingen aantreft van
landschappen enz. wordt toch ook hier een situatietekening gegeven: men kan uit de
tekst opmaken waar een avontuur zich afspeelt, welke personen er bij betrokken zijn,
wie van deze verbaasd, woedend of ontdaan is, - alle aspecten van de totale situatie
die ook alle in de tekeningen naar voren komen. Dubbelop dus? Het lijkt de moeite
waard tekst en tekening op dit punt te vergelijken.
Reeds de eerste pagina van ‘De wilde wagen’ toont hoe in de tekeningen in zeker
opzicht afstand genomen wordt van het in de tekst gestelde. Citeren: ‘Zo kon men
langs het eens zo verlaten Donkere Bomen Bos een verkeersweg aantreffen)...) die
de Burgemeester Dickerdack Avenue genaamd was.’ De bijbehorende tekening toont
allerminst datgene wat we bij het woord Avenue (later ook ‘verkeersader’ genoemd)
zouden verwachten. We zien een onbesuisd dicht langs een ravijn gaande stenige
pas, in de berm waarvan puin, een runderschedel en afschuwelijke bomen. De tekening
weerspreekt hier de tekst, zet als het ware het daarin gestelde tussen aanhalingstekens.
Dit eenmaal ontdekt hebbend moet men er bij het leeskijken voortdurend op bedacht
zijn dat de tekenaar de schrijver met de nodige korrels zout neemt. Hij gaat de lezer
voor in het interpreteren van de tekst en hij doet dat gekscherend. Hij is in druk
gesprek met de schrijver gewikkeld maar niet dan herhaaldelijk terzijde knipogend.
Als de tekst vermeldt dat ‘iedereen die iemand was, was uitgenodigd’ op het
afscheidsfeestje van de Markies, concludeert de tekenaar daaruit niet alleen dat ook
de politiecommissaris er zal zijn, hij laat, geheel ongevraagd de goede man met fles,
glas en oerlelijke deftige dame, stevig aangeschoten door het park wandelen. Het in
de tekst een welvaartsstad genoemde Rommeldam blijkt een somber middeleeuws
gehucht. Spreekt de tekst van een ‘bejaarde mors’ (pag. 4936) dan antwoordt de
tekenaar met een ‘niks oude mors’ en hij maakt alle tientallen morsen krek eender.
En, om even buiten ‘de wilde wagen’ te treden, het zo statige Bommelstein heeft op
de naargeestige avond waarop Bommel thuiskomt, beslist meer uit de hengels
hangende luiken dan op zonnige zomermorgens in diverse andere verhalen.
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Een reeks voorbeelden die we vanzelfsprekend moeten afsluiten met het feit dat het
de tekenaar is die aan de dramatis personae de diergedaante toebedeeld heeft.
Al met al kunnen we vaststellen dat de samensteller van Tom Poes in zijn
tekeningen zijn eigen verhaal in een wat ironiserend licht stelt. Waarmee we een
eerste tweezinnigheid (om van de bijbetekenis van dubbelzinnigheid af te zijn) op
het spoor zijn. Wat als een serieuze mededeling in de tekst gegeven wordt, wordt tot
‘on-ernst’ in de tekeningen. Op het effect ofwel het doel hiervan gaan we, temeer
daar met andere middelen hetzelfde effect bereikt resp. hetzelfde doel nagestreefd
wordt, later in.

Tegemoetkomingen aan de dagbladlezer
De dagbladlezer krijgt, zoals bekend mag worden verondersteld, een Tom Poes per
dagelijkse pagina (2 tekstkolommen, 3 à 2 tekeningen) voorgeschoteld. De
samensteller van althans ‘Tom Poes en de wilde wagen’ is er kennelijk van uit gegaan
dat deze eerste lezer enige hulp nodig heeft bij het overbruggen van de pakweg 24
uur die hij na het lezen van een pagina moet wachten op de volgende. Enerzijds heeft
hij hiertoe de pagina's op een spannende dan wel verrassende wijze afgesloten met
gebeurtenissen die de volgende dag uit het lezersgeheugen gemakkelijk opvraagbaar
zouden zijn, anderzijds heeft hij dit opvragen vereenvoudigd door aan het begin van
de pagina's een onopvallende samenvatting van het voorafgaande te geven.
Om met het laatste te beginnen: pagina 4893 begint met: ‘De burgemeester nam
afscheid omdat ambtsbezigheden hem riepen, zoals hij zeide. Maar de markies liet
zich hierdoor niet storen’. Deze alinea leert de lezer van de voorafgaande pagina dat
daar de markies en de burgemeester in gesprek waren, in die zin dat de markies
praatte over een onderwerp dat de aanwezigheid van de burgemeester in feite
overbodig maakte. De derde gesprekspartner, Bommel, wordt op het eerste plaatje
van de pagina afgebeeld, als ook de stilletjes toeluisterende Pas. Voegen we erbij
dat het onderwerp van gesprek, de wijn, in forse glazen zichtbaar is in de handen
van de markies en Ollie, dan kunnen we de lezer van deze pagina als afdoende ingeleid
beschouwen in de juiste situatie, d.i. de situatie zoals die op de voorafgaande pagina
was. Dat Bommel in de loop van 4893 grondig door de markies op zijn teentjes
getrapt wordt en Pas tot de conclusie is gekomen dat de tijd rijp is voor zijn reisbureau,
vinden we terug aan het begin van 4894: ‘Heer Bommel liep grimmig over het gazon
naar de uitgang. Om hem heen bewoog zich het tuinfeest onder beschaafd gesprek
en luchtige scherts; maar hij had er geen aandacht voor.’ Op het plaatje zien we dat
Pas, met de kennelijke bedoe-
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ling hem in te halen, hem naloopt.
Op deze wijze haakt elke pagina zich aan de voorafgaande en wordt het de lezer
gemakkelijk gemaakt zich de voorbije gebeurtenissen te binnen te brengen. Enkele
met vrij grote regelmaat gehanteerde tekstsnufjes waarborgen dit effect:
De eerste alinea van elke pagina is sterk descriptief gehouden: slechts 6 bladzijden,
en dat in een tekst die voor het overgrote deel uit dialogen bestaat, beginnen met
aanhalingstekens.
Het van een pagina belangrijkste personage vormt in veruit de meeste gevallen
het onderwerp van de eerste zin van de volgende. 28 pagina's, alleen al hieruit kan
men opmaken wie de hoofdpersonen zijn van het verhaal, beginnen met de woorden
‘Tom Poes’, ‘Heer Bommel’ of daarvan het equivalent ‘Heer Ollie’, een aantal dat
zeker tot boven de 40 komt als men aan de voorafgaande bijwoorden voorbijziet.
Eerste alinea en eerste plaatje voegen over het algemeen weinig nieuws aan een
bestaande situatie toe. De eerste in beeld gebrachte handelingen vormen veelal een
directe voortzetting of zelfs een gedeeltelijke herhaling van wat op de vorige pagina
reeds te zien was. Een zelfde tendens valt op te merken in de tekst.
In aansluiting op het laatste: situatieveranderingen vallen slechts sporadisch samen
met de overgang naar een nieuwe pagina. De gevallen waarin dit wel gebeurt staan
bovendien meestal aan het begin van één der hoofddelen van het verhaal, de betrokken
pagina's vormen in hun geheel daarop een inleiding. Pag. 4902: ‘De aanblik die het
oude, oude Gor aan de passerende reiziger biedt is nogal neerdrukkend....’ Deze
regels hebben in het geheel geen refererende functie, alleen de naam Gor komt de
lezer bekend voor. Niet zo merkwaardig dan ook dat juist hier de tegenwoordige tijd
gebezigd wordt en dat juist hier een neutrale instantie als de ‘passerende reiziger’
wordt ingevoerd. Eerst aan het eind van de pagina wordt aansluiting gezocht met het
voorafgaande: de wilde wagen met Bommel komt aan.
Zijn de gebeurtenissen eenmaal op gang dan worden situatieveranderingen op de
paginagrens zoveel mogelijk voorkomen. Men gaat zelfs denken aan een tegenhanger
van de eerste alinea als men constateert hoe vaak een nieuw element ‘nog gauw
even’, zoals op 4902, aan de situatie wordt toegevoegd. Waarmee het aanhaken van
de volgende pagina als het ware wordt voorbereid.
De enkele malen dat de lezer toch voor het feit wordt gesteld dat, sinds hij de
vorige pagina las, de cameraopstelling is veranderd of een nieuwe figuur in beeld
getreden is, wordt hij daar op niet mis te verstane wijze van
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op de hoogte gebracht. Tekst en tekening hebben in zo'n geval hun ‘intussen’, hun
‘onderwijl’ waarmee wordt aangegeven dat men zich dient te verplaatsen in een
situatie die niet direct aansluit op, maar daarentegen parellel loopt aan wat in het
voorafgaande is verteld.
Tekstvoorbeelden:
Pag. 4897: ‘Het toeval wilde, dat Tom Poes juist een wandeling in de buurt maakte.’
Pag. 4907: ‘Voor Tom Poes was het een lange en moeilijke tocht geweest.’
Pag. 4911: ‘Tom Poes had een lange tijd zoekend door het oude Gor gelopen.’
Pag. 4947: ‘Tom Poes liep intussen hevig ongerust...’
Geen lezer die, zijn geheugen wantrouwend, de krant - van - gisteren gaat zoeken
om na te gaan waarom de nieuwe pagina niet rechtstreeks refereert aan wat hij zich
meent te herinneren.
Van het ‘intussen’ van de tekeningen geeft pagina 4897 een goed voorbeeld.
Wanneer daar Tom Poes zijn intrede doet in het verhaal (‘Het toeval wilde...’) is het
zaak dat we ons realiseren dat Bommel op dat moment met Pas in het reisbureau is.
Op de eerste tekening van deze bladzij is dit reisbureau op de achtergrond zichtbaar.
Al met al kunnen we 65 bladzijden van ‘De Wilde wagen’ welhaast als evenzovele
paragrafen beschouwen, compleet met een inleiding, een nieuwsbrengend gedeelte
en, in vele gevallen, een voorbereiding van de volgende paragraaf.

R.A. Cornets de Groot
Én muzisch - én significatief
Philips de tweede zijn paleis vertoont in plattegrond een u-vorm maar zonder ronde
hoeken. Aan de buitenkant zag de wandelaar niets dan muur: de vensters waren naar
binnen gericht. En voor het middelste venster zat de vorst achter zijn werktafel; het
venster bood hem uitzicht op een kapel in de open ruimte, van welk gebouw de
voordeur openstond, opdat de koning bij tijd en wijle een blik op het graf van zijn
vader, de stichter van het wereldrijk, kon werpen. Men regeert een wereld met de
rug er naar toe en bouwt zich de reputatie op Spanjes beste heerser te zijn.
Aan dit verhaaltje moest ik voortdurend denken bij het lezen van H.A.

Raam. Jaargang 1969

38
Wages een jaar geleden over P.N. van Eyck, Dagend dichterschap. De gescheidenheid
van wens en werkelijkheid dreef die dichter steeds verder een innerlijke wereld in,
die hij dan als tuin beschreef: een Arcadia, stevig van de buitenwereld geïsoleerd,
en speciaal ingericht voor iemand die al gek is, of het nog moet worden. Het gek-zijn
zal men begrijpen: in deze wereld apart is de natuur der zintuigen geen prikkel die
natuurlijke indrukken voortbrengt. Voor Van Eyck zijn bijvoorbeeld kleuren geen
bevindingen van het oog: het is een denkend, een interpreterend zien, dat zien van
hem. Zo komt in het verhaal De heilige gek en de bloemen de hoofdfiguur ‘gepurperd’
uit het water van zijn ‘doop’, en purper is voor ons voor symboliek gevoelig instinkt
de top van de kleuren: niet alleen de keizer, ook de hoge geestelijkheid stak zich in
gewaden van deze kleur die getuigenis aflegt van de moeilijke opgang, vaak niet
zonder strijd, waartoe de aan het hogere gewijde zich gedreven of geroepen voelde.
Boven de stad verkoos Van Eyck de natuur; boven de natuur verkoos hij muziek,
kunst en lectuur; boven de werkelijkheid het fantastikon. Van Eyck, zegt Wage, was
al vroeg voor leiderschap èn dichterschap geporteerd. Maar voor wie het leiderschap
in de wereld niet maken kon, zat er weinig anders op dan het leiderschap, liefst in
het purper, deze afwijzing van de stoffelijke wereld, op zich te nemen in de staatsvorm
die Pierre Bayle de republiek der letteren noemde. Alleen zó kon de gescheidenheid
van wens en werkelijkheid worden opgeheven. Hoe bedreven Van Eyck erin was
polariteiten op te heffen, blijkt uit het volgende citaat uit Dagend dichterschap:
‘Wellicht minder functioneel’ zegt Wage, is ‘een tweede polariteit in Van Eyck (-),
die tussen denken en dichten’. Van Eyck zelf spreekt van ‘gedachten verbeeld tot
liederen van zuivere schoonheid en naar boven gewelde innigheid’. En nog eens:
‘Als liederen klonken mij mijne gedachten’. Denken en dichten blijken in elkaar
over te gaan, waarbij genoteerd dient, ‘dat de gedachten primair zijn en tot liederen
verdeeld worden. ‘Naar mijn mening’, schrijft Wage, ‘moet men gedachten laten
vervloeien tot mijmeringen om Van Eycks bedoeling recht te doen. Het zou onjuist
zijn om hem een denker te noemen, de polariteit betekent geen absolute
tegenoverstelling; hij kon zijn gedachten niet laten varen omwille van een melodie,
de eerste veronderstelde de andere’.
Het is niet mijn bedoeling verder over Wages proefschrift te handelen. Ik zal me
bezighouden met de vraag die zijn verbinding van dichten en denken oproept: wat
voor soort poëzie levert zulk dichten op? Eens maakte Vestdijk, naar men zich wel
herinneren wil, een onderscheid tussen muzikale en significatieve poëzie. Onder
welke categorie zullen we die van Van Eyck rangschikken? Van Eyck was muzikaal:
zelf speelde hij viool en later zou hij mu-
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ziekuitvoeringen recenseren. Wanneer hij in De heilige gek en de bloemen een motief
aan Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre ontleent, mogen we er niet al te zeker van
zijn dat dit motief (dat van het brood, de nachten en de tranen, dat eveneens door
Nijhoff in zijn Pierrot aan de lantaarn werd benut) werkelijk aan Goethe ontleend
is, en niet aan de melodie van Schumann, die Goethes gedicht in een compositie
verwerkte. Ware dit laatste het geval, dan wekte de melodie de gedachte. De vraag
of Van Eycks poëzie overwegend muzikaal of significatief moet worden genoemd,
is dus niet eenvoudig op te lossen, tenzij we andere bepalingsmogelijkheden te
voorschijn toveren. En aangezien ik de beroerdste niet ben, doe ik de welwillende
lezer een schema aan de hand - maar een van Vestdijk, naar aanleiding van zijn stuk
Muzikale en significatieve poëzie (Muiterij tegen het etmaal, II) dat er zo uit ziet,
gaat eraan vooraf:
poëzie
muzisch
melodieus

1)

orkestraal

a-muzisch of significatief
beeldend
gedachtenrijk

Met betrekking tot Van Eyck zegt dit schema niet veel, tenzij men, bevooroordeeld
als men nu eenmaal is, die poëzie, kost wat het kost, significatief nóemt. Hoe onjuist
dat zou zijn, blijkt uit een paar opmerkingen, die Vestdijk nog in dat artikel maakt.
Hij wijst erop, dat een klankgedicht bij voordracht ‘muzikaal’ klinkt, terwijl het
overwegend significatieve gedicht als ‘hard’ of ‘stroef’ te boek staat, en hij vraagt
zich af, waarom? ‘Omdat men ze aldus leest of reciteert! En waarom doet men dit?
Omdat de betekenis van deze verzen niet of niet in de eerste plaats het verlangen bij
de lezer opwekt ze op een muzikale wijze te interpreteren’. Deze opmerkingen zijn
volkomen juist, maar dat blijkt vooral uit een eigenaardig voorbeeld dat Vestdijks
visie op het eerste gezicht dreigt te logenstraffen. Waarom lukt het niemand zonder
dat zich in zijn ziel een persoonsverwisseling voltrekt, de volgende regels, van P.N.
van Eyck, uit Dichterleven, hard of stroef te doen klinken, alsof

1) naar een opmerking op blz. 85, Muiterij II. laatste druk.
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het om ‘significatieve’ poëzie ging?
Twee delen, iets beschadigd en de rug van diep-blauw kalfsleer met versleten goud.
Maria A. Schenkeveld-van der Dussen, Het dichterschap van Hubert Korneliszoon
Poot.
Boeken, zo op een veiling aangeprezen, brengen een hoop geld op. De retoriek de
woorden diep-blauw, kalfsleer en versleten goud eigen, wekt bij de lezer niet het
verlangen op die verzen op significatieve wijze te interpreteren. Die woorden roepen
een wereld op, een werkelijke, maar geplaatst in het licht van de droom, en het is
dan ook deze retoriek, aan die van de zakenman en copywriter nauw verwant, die
deze regels het significatieve ontneemt en ze het muzische schenkt: we kopen geen
boeken, we kopen een droom. Van die aard is de macht van dít manierisme, van deze
korte, weloverwogen, precies op het sentiment afgestemde vorm van de
overredingskracht.
Vestdijks schema maakt deze spanning tussen ‘betekenis’ en ‘muziek’ niet duidelijk:
zijn schema weerspiegelt de óf/óf opvatting, niet de èn/èn van Wage. Vandaar mijn
schema, dat aan beide tegemoet komt, maar dat ik graag voor een beter inruil:
poëzie
muzisch
melodieus

orkestraal

significatief (Van Dale's gr. wdb.)
beeldend
gedachtenrijk

De pijltjes dankt dit schema aan de opmerking van Wage: ‘Denken en dichten
blijken in elkaar over te gaan’. Het schema toont dat een dichter die de ‘betekenis’
ontvliet (pijl naar links), zich aan ‘maniërisme’ toevertrouwt, en dat een lezer van
zulke maniëristische poëzie dat maniërisme moet doorbreken (pijl naar rechts) om
aan die poëzie betekenis in de zin van ‘inhoud’ te kunnen hechten. Lucebert weet
daarvan, evenals zijn lezer. Ook andersom: een dichter die het ‘maniërisme’ vermijdt
(pijl naar rechts) vlucht in de ‘betekenis’, en de lezer van zulke significatieve poëzie
zal de woorden van de in de fysische wereld geldende betekenis moeten ontdoen
(pijl naar links) om zo het hun verleende maniërisme voor de dag te halen, wil hij
die poëzie betekenis, en dat wil hier zeggen ‘vorm’, toekennen. Significatieve poëzie
die alleen maar te herleiden is tot een aantal mededelingen in proza betekent dus
niets, zo blijkt uit dit schema. Maar één ding blijkt uit dit schema niet, nl.
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dat een lezer van poëzie niet alleen steunen mag op ‘betekenis’ en ‘maniërisme’,
maar evenzeer op zoveel inzicht in de opvattingen van de auteur als noodzakelijk is
om diens gedichten zo juist mogelijk te interpreteren. Wanneer we zien dat het zien
van Van Eyck een denkend, een interpreterend zien is, dat kleuren een symbolische
zin hebben voor hem, dat hij zich afwendt van de stoffelijke wereld en van dit soort
dingen nog veel meer, dan moeten we besluiten dat Van Eyck de Van Dale-betekenis
niet zoekt, en alleen al daarom wel ‘maniërist’ móet zijn. De kans dat Van Eyck van
de muziek tot de gedachte kwam is kleiner dan de kans dat de verhouding net
andersom ligt, zodat Wages opmerking dat de gedachte primair is als juist moet
worden beschouwd. Onze hypothese inzake Schumann blijkt dan niet meer dan een
misleidingsmanoeuvre, misschien bedoeld om verwarring te stichten, maar met dit
resultaat dat er toch een bruikbaar schema uit de bus kwam, mèt de opmerking erbij,
evenzeer afkomstig van Wage, dat wie bij het lezen van poëzie de dichter in de gaten
houdt, zich dichter houdt aan de tekst, dan wie zich alleen maar op de tekst
concentreert. Wie het laatste doet, maakt de tekst van toepassing op een terrein, veel
groter, dan de dichter zich tijdens het dichten bewust was. Had de dichter van het
Wilhelmus kunnen bevroeden dat Nijhoff eens verklaren zou, dat de woorden van
dit gedicht zich losgezongen hadden? Had Staring kunnen weten dat zijn Israëlitische
looverhut eens als een filosemitisch gedicht zou worden beschouwd? Het verschil
is dit: dat de dichter van het Wilhelmus, leefde hij in Nijhoffs tijd weer, waarschijnlijk
ernstige bezwaren tegen zo'n uitleg zou hebben gehad. En Staring niet: hèm kennen
we immers!
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Nieuwe boeken
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Jan H. Cartens
Poot in Arcadië
Maria A. Schenkeveld-van der Dussen, Het dichterschap van Hubert
Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de Mengeldichten en het Vervolg
der Gedichten.
(Van Gorcum's Literaire Bibliotheek, deel XV).
Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1968, 4o, 243 blz., prijs geb. f 32,-.
Met de gedichten van Hubert Korneliszoon Poot vertoeven we in die periode van de
geschiedenis der cultuur die men wel suggestief maar niet geheel juist met de naam
‘pruikentijd’ heeft aangeduid. Deze periode, af te bakenen met de jaartallen 1680 en
1740, is ook door de litteratuur-historici erg lang genegeerd, ook nog na Kloos' Daad
van eenvoudige rechtvaardigheid. En al zijn er over dit tijdvak de laatste tijd bijzonder
interessante studies verschenen, zoals van mej. M.I. Gerhardt over de Gouden
Eeuw-topos, van mej. Pennink over J.B. Wellekens, van Warners over het
herdersdicht, van Brandt Corstius over de idylle en van Geerars over het litteraire
rococo, een werk van grotere omvang en met een samenvattend karakter blijft een
wens. Het is veelzeggend, dat in de grote Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden het zesde deel, waarin o.a. deze pruikentijd behandeld zou moeten
worden, nog altijd ontbreekt. Te Winkel heeft in zijn Ontwikkelingsgang met
onuitputtelijk geduld en onvoorstelbare ijver de letterkundige voortbrengselen uit
deze periode geïnventariseerd, maar van een behandeling die inleidt tot het verstaan
in de ruimste zin is bij hem weinig sprake. Poot, wiens naam nu nog bij de meesten
slechts het bondige grafschrift: ‘Hier ligt Poot / Hij is dood’ in herinnering roept,
heeft zich lang tevreden moeten stellen met de epitheta Dichter und Bauer, - al is hij
dan de meest gevierde dichter van zijn tijdvak geweest en werd hij door zijn
tijdgenoten zelfs bezongen als ‘Apolloos wonderzoon, 't orakel der Poëten’, als
‘Orfeus zelf’.
Toch heeft Poot niet te klagen over belangstelling. In 1953 verscheen de uitvoerige,
ampel gedocumenteerde dissertatie van C.M. Geerars Hubert Kornelisz. Poot, waarin
een overvloedig feitenmateriaal was bijeengebracht en geordend, en - dat maakte de
voornaamste waarde van deze studie uit - waarin de veronderstelling werd geuit, dat
Poot aan het einde van zijn leven een verandering had ondergaan, zowel in zijn
levensopvattingen als in de ontwikkeling van zijn dichterschap. Die wijzigingen zag
Geerars in een toenemende zwaarmoedigheid en wereldverzaking, en in een religieuze
verdie-
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ping waarbij de natuurervaring niet zelden tot Godservaring werd. Zo zou, naar
Geerars' oordeel, Poots werk een vroeg preludium zijn op de romantiek, - een thesis
die door Brandt Corstius in een belangrijke bespreking in Critisch Bulletin van de
hand werd gewezen.
De door Geerars gesignaleerde ontwikkeling in Poots dichterschap is nu het
onderwerp van een omvangrijke studie, waarop mevr. Maria A. Schenkeveld-van
der Dussen onlangs aan de Vrije Universiteit bij prof. dr. G. Kuiper is gepromoveerd.
In deze dissertatie, voornaam door Van Gorcum & Comp. N.V. uitgegeven, en die,
zoals haar promotor opmerkte, een complement bij, maar tevens een compliment
voor Geerars' werk is, werd op voorbeeldige wijze nagegaan hoe Poot zich van de
vooral door de litteratuur geïnspireerde schrijver van Mengeldichten (1716)
ontwikkelde tot de auteur van Vervolg der Gedichten (1734). Zowel naar de inhoud
als naar de formele kenmerken schetst zij genuanceerd de verschillen tussen beide
verzenbundels, verschillen die, haars inziens, bestaan uit een afnemende aandacht
voor het eigen dichterschap, het wegvallen van het imitatio-principe, de voorkeur
die er groeit voor de subjectieve ervaringen en de eigen verwoording daarvan, en de
merkwaardige plaats die de natuurevocaties in zijn latere gedichten innemen. Mevr.
Schenkeveld - van der Dussen heeft dit alles gedaan met een zeer gevoelig
inlevingsvermogen en haar oordeel verwoord in een taal die met de vaak subtiele
schakeringen lenig en levendig meebuigt.
Er zijn natuurlijk wel detailkwesties waar men met haar van mening verschillen
kan. Als zij (vooral op blz. 68 en 69) met Geerars polemiseert over de eventuele
homo-erotische geaardheid van de mythologische liefdescyclus uit de Mengeldichten,
is men wel geneigd haar bij te vallen, maar dan op grond van de teksten zelf, niét na
kennisneming van haar argumentatie die nogal subjectief is wanneer zij vooral ‘de
luchthartige toon’ van deze gedichten vòòr alles relevant acht.
Het getuigt bijna van ondankbaarheid, als men tegenover een studie van deze omvang
en dit gehalte nog desiderata uitspreekt. Toch menen we, dat het boek aan samenhang
sterk had gewonnen, als de periode van 1722 tot 1728, die nota bene de crisisjaren
van Poots leven omsluiten, niet was gereduceerd tot een hoofdstukje dat slechts 11,
zegge elf, bladzijden beslaat en de volkomen onjuiste benaming ‘Intermezzo’ heeft
meegekregen.
Juist in die jaren ging Poot, de landbouwer, zich als zelfbewust schrijver in Delft
vestigen, waar hij, in een verkeerd milieu, aan de drank geraakte; uit die jaren dateert
de door externe en interne moeilijkheden ontstane crisis in zijn verhouding met
Neeltje 't Hart, in die jaren vallen zijn ziekte
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en zijn geloofscrisis, waarop Van Duinkerken voor het eerst uitvoeriger heeft gewezen.
Het is gevaarlijk, misschien ontoelaatbaar de poëzie uit de levensbijzonderheden te
verklaren, maar de dichtkunst wordt toch wel te zeer ‘kaltgestellt’ als ze van haar
oorsprong wordt losgemaakt. Aan het gevaar terecht te komen in poëticale
uiteenzettingen die op zijn best een academische waarde hebben, is de schrijfster
overigens royaal ontkomen. Maar de gelegenheid is te aantrekkelijk hier enkele
verbindingslijnen te trekken tussen de twee bovengenoemde verzenbundels, dan dat
we die onbenut konden laten, temeer omdat daarmee de samenhang tussen de
Mengeldichten en het Vervolg der Gedichten duidelijker wordt en de mogelijkheid
is geboden een o.i. verwaarloosd aspect van Poots poëzie wat meer naar voren te
halen.
‘Geijkte dichterlijke taal, klassieke geleerdheid en mythologische sieraden’, - dit was
het requisitoir waarmee C.G.N. de Vooys Poots werk voor een goed deel gevonnist
heeft geacht.
Wat de geijkte dichterlijke taal betreft moet men wel in het oog houden, dat voor
de rederijker en de dichtgenootschapper (Poot begon zijn litteraire loopbaan bij de
rederijkers van Ketel en Schipluiden) de poëtica een onderdeel der retorica was, dat
de poëtische vormgeving moest beantwoorden aan een litteraire formule. Dit
formalisme stond de ontroering uiteraard vaak in de weg en het stimuleerde bovendien
de toch al aanwezige zucht naar precieuze uitdrukkingswijzen. Voor Poot
beantwoordde deze artificiële ‘dichterlijke’ taal aan een duidelijk doel: ze werd
namelijk door iedereen als poëtisch erkend en Poot kon gemakkelijker ‘welsprekend’
zijn waar hij in zijn spontane of bestelde gelegenheidsgedichten het sentiment van
het gehele betreffende gezelschap moest herbergen en vertolken.
‘Klassieke geleerdheid en mythologische sieraden’, - het lag in de geest van die
tijd. In de zeventiende eeuw waren mythologische allegorismen ‘authentieke, eeuwige
metaforen, vanzelfsprekende vormen van aperceptie, zonder verleden, absoluut’.
Een eeuw later waren deze allegorismen nog voor ieder algemeen aanvaarde,
objectieve communicatiemiddelen van gevoel en gedachte.
Bij de lectuur der pruikentijddichters treft bovendien de ontvankelijkheid voor de
schoonheid der oude mythologie. Niet enkel waren de antieke personificaties abstracta
waarvan de inhoud en de associatieve waarde vaststonden. Zij voldeden daarbij ook
nog aan een esthetische behoefte: ‘Reeds het noemen alleen van deze klassieke namen
die voor ons zo deftig klinken, uit de Griekse godenwereld, betekende het oproepen
van een sfeer van schoonheid en vervoering’.
En tenslotte, en dit is van het allergrootste belang voor een juist verstaan en
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beleven van Poots dichtwerk, gaven die aan de mythologie en de eclogae ontleende
beelden aan het behandelde thema iets buitentijdelijks, - al waren ze dan voor een
groot deel petrarkistische mode. Het niet-actuele karakter, de buitentijdelijke richting
van Poots poëzie wordt door vele van zijn ogenschijnlijk waardeloze gedichten uit
de jaren 1722-1728 geïllustreerd en bevestigd.
Th. de Jager heeft de mogelijkheden en moeilijkheden van de pruikentijdpoëzie
niet onaardig gekenschetst: ‘Het intellectualistisch zelfbedwang dat dit tijdvak
kenmerkt, maakt dat de lyriek moeilijk tot bloei komen kon. Slechts gestyleerde
gevoelsuiting was mogelijk. Daartoe koos men de fictie van het Arcadische. De lyriek
werd zo overgoten met de sprookjesglans van het pastorale.’
Gestyleerde gevoelsuiting, inderdaad. Want niet enkel in hun voorkeur voor
pastorale onderwerpen, ook in hun door rijm, metrum en vernuftige woordspelingen
streng geïsoleerde en van het vlottende leven losgesneden dichtwerk is de zucht der
pruikentijddichters naar het buiten-actuele getekend. Het schrijven van
arcadisch-getinte verzen was toen een mode. Naar Boileau's woord gaf de arcadia
‘une nature idéale, immatérielle, qui s'identifie avec la raison’. Er waren in de
zestiende en zeventiende eeuw in Nederland al wel herdersdichten geschreven, maar
de eigenlijke bukolische poëzie werd in ons land toch pas geïntroduceerd door Van
Broekhuizen en Wellekens en nam rond 1700 een geweldige vlucht. Dit was alleen
mogelijk doordat deze in onze ogen hypocritische herderspoëzie door de werkelijkheid
niet weinig werd gevoed.
In de na 1650 overal ontstane neiging om zich uit het stadsleven terug te trekken
en zich metterwoon in de vrije natuur te gaan vestigen, verrezen buitenverblijven,
hermitagies, hofsteden en hoeven tussen bossen en weiland, langs Vecht en Amstel,
in Kennemer- en Gooiland. Men was wakker geworden voor ‘de utopie van de
natuurlijkheid’. Want met het zich terugtrekken uit de steden begon de werkelijke
arcadia. En waar de natuur zich niet zonder meer voegde naar deze utopie, moest
men zijn toevlucht nemen tot het spel: jonge meisjes, verkleed als schapenhoedster,
lieten zich in de vrije natuur het hof maken door als herder verklede jonge heren en
beleefden zo hun idylle. Is het een wonder dat een eeuw lang het herdersdicht de
literaire vorm was, ‘waarin de stedeling zijn heimwee naar de natuur en de aanminnige
eenvoud van een leven en lieven in de natuur onder bracht’, vroeg Annie
Romein-Verschoor zich af. In de herdersdichten kreeg de arcadische fictie een eigen
Hollands karakter, dat van gestileerde welstand. De mens had zich, getuigen ook de
ontelbare zgn. topografische prenten die in die tijd ontstaan, weer teruggeplaatst in
de natuur en ook zijn gevoelens, vooral die van zijn liefde, werden in de natuur
getranponeerd.
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In zijn Legende van de Tijd schreef Anton van Duinkerken: ‘De droom van het
menselijk geluk fixeert zich altijd daar, waar men zich ontlast kan wanen van een
gedeelte zijner rationele verantwoordelijkheid’. Welnu, in de arcadia ontkwam het
intellectualisme aan zijn banden, in de arcadia vond het levensgevoel zijn stijl en
boeide de sprookjesachtige glans van een onbedreigd geluk. Dit Hollandse Arcadia
was een ideaal landschap, op de kaart onvindbaar, maar daarom des te geschikter als
wijkplaats voor het menselijk hart. En om zich de natuur als een tuin, als een decor
voor een fête galante voor te stellen, hoefde de pruikendichter niet veel geestkracht
en verbeelding op te brengen want zowel zijn lectuur als de gobelin-, beeldhouw-,
borduur- en schilderkunst kwamen met idyllische onderwerpen aan de fantasie een
heel eind tegemoet. Dat in deze eeuw de herderspoëzie bijna altijd minnepoëzie was,
valt te begrijpen: juist de in traditionele vormen beheerste liefde moest de verworven
vrijheid beaccentueren en de elegantie was groot genoeg om de liefde niet uit de
band te doen springen. Bovendien moest het liefdesideaal dat een negatieve grondtoon
had, n.l. aan de tijd te ontsnappen, een gestileerde vorm hebben om tot de cultuur te
behoren. In de arcadische poëzie werd deze gestileerde vorm gevonden en ontkwam
men aan de actualiteit.
Wat hebben arcadia en mythologie voor Poot betekend? Zoals we weten uit Spex'
biografie kende Poot geen Latijn en wist hij weinig van de nieuwe Italiaanse
bukolische literatuur. Wat hij van mythologie kende, had hij uit de derde hand en
dat verklaart mogelijk het ongenuanceerd gebruik dat hij ervan maakt.
Het is opvallend dat Poots eerste gedichten veelal het uitbundigst zijn geprezen,
omdat ze het meest spontaan en natuurlijk zouden zijn. Toch wemelen ze van namen
uit de klassieke oudheid en de eclogen-literatuur: Diane en Venus, Merkuur, Kupido,
Morfeus, Jupijn, Mars en Febus; dat Poot toen al modieus-arcadisch georiënteerd
was, blijkt ten duidelijkste uit een versregel als:
Nu wordt het eenmael tijt de stadt om 't wout te ruimen
Dat Poot, zoals de gangbare mening is, ‘het arcadische transponeert in het
natuurlijke’ kan men dan ook moeilijk staande houden. Men ziet dan Poots
vijandelijkheid in de tijd volkomen over het hoofd. Poot was een boerenzoon, hij
werkte op het land en liep achter de ploeg met al de narigheid van dien. Maar van
de akkers van Abtswoude waar hij woonde, vindt men in zijn werk weinig terug.
Zijn befaamde Akkerleven, voor Mr. Kornelis van 's-Gravezande, bedoelde geen
portret te zijn van Poots omgeving wat men er toch vaak in heeft gezocht. Akkerleven
geeft een litteraire idealiteit. Wie het gedicht leest als weerspiegeling van het leven
van de boer uit
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Abtswoude stuit op raadselachtige belachelijkheden: 't bochtig dal, zeven kinders en
een wijf als daaglijks tijdverdrijf, most die slechts wat moeite kost, de vliet die van
de steile rotsen schiet, - het zijn thema's ontleend aan een gedroomde ideale
geluksstaat. In zijn poëzie isoleerde Poot zich van zijn boerenarbeid. Wanneer men
Poot prijst op grond van die gedichten die zo feilloos een stemming suggereren als
Nacht, De Maen bij Endymion, Mei, Zomersche Avont ziet men het bewust ideale
wereld- en werkelijkheidvluchtende karakter ervan over het hoofd. Aan deze
gedichten, op grond waarvan Poot door Dirk Coster de ‘slaapwandelaar van de 18e
eeuw’ werd genoemd, lag geenszins werkelijkheidsliefde ten grondslag en al zijn er
trekken in die op eigen onmiddellijke waarneming berusten, in deze verzen distantieert
hij zich evenzeer van de werkelijkheid, hij zoekt onophoudelijk de nachtzijde van
de natuur en die behoorde voor de pruikentijddichter evenmin tot de werkelijkheid
als de droom; de nacht en een mythologisch gestoffeerde arcadia lagen voor Poot in
hetzelfde perspectief en daarin vluchtte hij in vele van zijn gedichten. En in zijn
gelegenheidswerk, dat uiteraard raakpunten met de actualiteit moest hebben, was de
allegorie de noodzakelijke stijlvorm voor zijn idealistische wereldbeschouwing. Aan
de hand van zijn Bruiloftsdichten kunnen we op bijzondere wijze demonstreren wat
het arcadische voor Poot heeft betekend en aantonen, hoe dit voor hem van ornament
tot element werd.
Tussen 1719 en 1733 schreef Poot niet minder dan 41 Bruiloftsdichten, gelijkmatig
over deze periode verdeeld. In trant en karakter sluiten ze volkomen aan bij de
gangbare opvattingen van die tijd. Conrad Busken Huet karakteriseerde ze als
‘bijdrage tot de kennis der vaderlandsche zeden van die tijd’ en merkte op dat wij
ons bij het lezen ervan de ogen uit het hoofd schamen. Hoewel dat een victoriaanse
overdrijving is, aan openhartigheid ontbreekt het deze gedichten allerminst (‘'t
Bruidtsbed wacht rede ongeduldigh, / En de Bruigom nogh al meer’), waarover we
ons overigens niet behoeven te verwonderen in een tijd waarin, naar Justus van Effen
ons in zijn Spectator-brief van 4 July 1732 verzekert, men trouwde ‘om zyn drift te
voldoen en als die gestilt is op de wyze van andere beschaafde luiden in 't huwelijk
te leven. - Zodra men aan dien nieuwen staat eenigszins gewent is, gaat man en vrouw
ieder zijn weg, zonder zig d'een met d'ander veel te bekreunen’.
Poots Bruiloftsgedichten bestaan alle uit drie, formeel overigens niet te
onderscheiden delen. In de aanhef wordt de lof der liefde gezongen, waarbij uiteraard
vrou Venus, de Muzen, Hymen en Kupido niet worden vergeten en de Bruiloftshuizen
in de geest overdadig worden gesierd met ‘mirteblaen en maegdepallem’. Een enkele
aanhef heeft nog wel iets suggestiefs, maar over het algemeen stokt de
werkelijkheidssuggestie al gauw in de met
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mythologie verwezen verhaaltrant.
Na een dergelijke aanhef bejubelt het Bruiloftsdicht bruidegom en bruid, waarbij
vooral de maatschappelijke status van de bruidegom en de maagdelijke ongereptheid
van de bruid graag gehanteerde thema's zijn.
De dichten besluiten onveranderlijk met een heilwens en de verwachting van de
spoedige komst van een nieuwe telg, liefst ‘voor 't licht der tiende maen’, of ‘eer 't
jaer zijn ronde sluit’.
Het is nu zeer opmerkelijk dat Poot in 1725, 1726 en 1727, crisisjaren in zijn leven,
vijf Bruiloftsdichten schrijft die geheel en al in de arcadische stijl werden opgezet.
Was van te voren zijn dichtwerk al zeer bukolisch getint, nu schrijft hij formele
herdersdichten, geheel ‘op den trant der Duitsche Arkaders’, zoals hijzelf verklaart.
In deze Bruiloftsdichten, die toch voor de werkelijkheid bestemd waren, heeft Poot
zich geheel en al van de actualiteit afgewend, die hem in die jaren weinig gunstig
was. En het treft te meer dat hij juist dán herdersdichten schrijft, daar er in zijn gehele
overige oeuvre slechts enkele te vinden zijn, waarvan er twee waarschijnlijk in 1722
en 1728 geschreven werden.
Deze vijf herdersdichten zijn geheel en al op de Eclogen van Vergilius geïnspireerd.
Als Vondel voegde hij Hollandse namen in: Wouter, Venerijk, Duinman, Zeeling, maar qua stoffering en opvatting zijn ze geheel geboetseerd naar een buitentijdelijk,
ideaal model. En al wil Poot de actualiteit raken, - daarvoor wat het immers een
Bruiloftszang, en een bruiloft was een maatschappelijk feit - en al plaatst hij zijn
herders en herderinnen ‘in Abtswouts boerenbuurt’, reeds enkele versregels verder
ontmoet men wolf, slangen, leeuw; en al valt er sneeuw, het klimaat is verder wel
zo zuidelijk dat men het onmogelijk als ‘abtswouts’ kan kenmerken. Het is een wereld
der verbeelding die we hier beschreven vinden, een wereld die weliswaar in
onderdelen op de werkelijkheid gelijkt, maar in opzet en bedoeling buitentijdelijk
en wereldvreemd is. Conrad Busken Huet heeft van Poots arcadia geen onbruikbare
kenschets gegeven: ‘Tegen zwitsersche fantasie-achtergronden, aan de helling van
verzonnen duitsche wijnbergen, te midden van italiaansche verbeeldings-landouwen,
graast en ploegt en zwoegt bij hem een heterochtonisch dieren- en menschenras’.
‘Zoo’, vervolgt Huet dan, ‘zoo kon alleen een kunstenaar schilderen, die zich te regt
of ten onregte in zijne natuurlijke omgeving misplaatst gevoelde’. Beter kan men
het niet zeggen.
Een opmerking tot slot. Zowel bij Geerars als bij mevr. Schenkeveld-van der Dussen
misten wij een verwijzing naar de voortreffelijke kwalificatie die Theo de Jager in
Roeping (1927/1928, blz. 528-531) heeft gegeven van deze pruikentijd. Zijn
kenschetsing houdt een werkprogramma in. Door
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de pruikentijdpoëzie, aldus De Jager, loopt een lijn van Joan van Broekhuizen over
Wellekens en Poot naar Dirk Smits. Deze lijn volgend ziet men hoe de realiteit steeds
meer wordt losgelaten. Niet langer beheerst de zintuiglijke waarneming de dichterlijke
visie. De natuurpoëzie heeft niet langer behoefte aan het opsommen van details, - ze
wordt suggestief. Het licht dat aanvankelijk brandend en heet was, wordt zuiver en
puur, effen en koel. En tenslotte ziet men dit aardse licht verpuren tot het hemelse
licht.

R.A. Cornets de Groot
Echtheid geëcht
Jef Geeraerts, Gangreen I (Black Venus).
Grote Marnix Pocket 41, A. Manteau NV, Brussel-Den Haag, 1967.
De Europeaan is geen thuiszitter. Geen werelddeel, geen land, geen eiland, of het is
door hem ontdekt, veroverd, in kaart gebracht, of onder dwang voor Europeanen
opengesteld. Kenmerkend is voor hem zijn agressiviteit, èn zijn behoefte eraan zich
buiten Europa te vestigen. Noodgedwongen lieten de oude roofstaten na de tweede
oorlog hun koloniën in de steek, en trokken de blanken dier staten zich in het
Navo-gebied rond de nieuwe mare nostrum - de Noordatlantische Oceaan terug.
Nooit meer zal het buitenatlantische object voor blanke roofzucht zijn, maar het is
duidelijk dat het dat ook nooit uitsluitend geweest is. Zelfs in het imperialisme was
de caritas evenzeer kenmerkend voor de Europeaan, geen onder de korenmaat
verborgen licht. Er is daarenboven de mythe die de niet-europeaan tot edele wilde
verheft: Hector, de Emir uit Floris ende Blanchefloer, vrijdag, Winnetou. Er is een
Paul Gauguin, een muiterij op de Bounty. Er is in dat buitenatlantische iets, dat ik
Bikini noem: een aards paradijs dat er niet is, maar dat ons helpt onze gedachten te
bepalen, dat onze psychische energie richt, als we die niet langer kunnen richten op
andere hogere dingen als daar zijn God, Vaderland en Volk. In het algemeen behoren
de Europeanen voor wie het exotische iets wezenlijks vertegenwoordigt tot het rasloze
ras dat Tjalie Robinson (programmatische naam!) uitgevonden heeft, en waartoe ook
Slauerhoff, Focquenbroch, Camoës en James Cooke behoren. Het zijn Europeanen
die de mythe van Europa - dat complex van zekerheden, vooroordelen, versteende
gedragspatronen en niet te hanteren idealen ondersteboven gooien. Hun ideeën hebben
iets ontbindends, zijn
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kultuurvijandig, en dat niet alleen: ze gaan op hun ideeën nog prat ook. En in
tegenstelling met iedere democraat kan men van hén op 't stuk van de dekolonisatie
de klacht horen, dat ‘alleen een klein land met bange kruideniers aan het hoofd’
zoiets kan laten gebeuren; dat de regeerders, ‘die niet hadden durven vechten voor
dit prachtige land’ een stelletje lafaards zijn. Krasse woorden, die in hoge mate een
kolonialistische, reaconaire, paternalistische geest verraden. Althans in de ogen van
hem die nooit wandelde onder de palmen, en die dus ongestraft bleef. Wie er wèl
wandelde, verschilt voorgoed van de thuis gebleven Europeaan: hij had het instinkt
voor het verre en primaire ontwikkeld, d.i. het instinkt voor een gebied in tijd en
ruimte ver van déze beschaving verwijderd. Verwijderd ook, van de geschiedenis,
die in het nieuwe boek van Jef Geraerts, Gangreen I (Black Venus) waaruit
bovenstaande ‘reactionaire’ citaten afkomstig zijn, de onontkoombare spelbreker is.
Zodra de geschiedenis zijn stempel drukt op enig gebied, is het met de tijdloosheid
daar gedaan, en in niemand is het conflict met de macht van de historie zo tragisch
als in hem die die tijdloosheid, of beter: de oertijd en de oerstaat, had ondergaan als
iets dat volledig paste bij zijn ziel. Het ongeciviliseerde betovert ons, ontslaat ons
van onze rol als ‘beschaafde’, maakt het vanzelfsprekende vreemd. Maar alleen opdat
wij die nieuwe werkelijkheid daarna als een altijd geldende waarheid kunnen
omhelzen. In deze betovering wordt het mogelijk dat de Europese werkelijkheid, d.i.
het door de natuurwetenschappen opgetrokken gebouw met de daaraan
beantwoordende door de techniek beheerste wereld, zich als ‘Maya’ ontpopt, en is
er een kans dat dit verre en primaire zich openbaart als iets dat met tijd, geschiedenis,
ontwikkeling en vernuft niets te maken heeft.
Ik weet natuurlijk wel, dat ik hier een boek bespreek op een wel zeer te laken
wijze, nl. door dingen te berde te brengen die met het boek ‘niets’ te maken hebben,
maar ik heb de indruk dat Geeraerts op tekst- en struktuuranalyses misschien niet
eens zo erg gesteld is. Zo ergens door een boek de vraag van formele of beschouwende
kritiek over de inhoud wordt gesteld, dan gebeurt dat wel hier. En zo ooit een critikus
de gelegenheid aan zou willen grijpen om aan te tonen dat de opvatting van ‘hou je
aan de tekst’ aan de auteur ernstig tekort doet, dan ligt hier zijn kans. Niettemin zal
ik de laatste zijn om te ontkennen dat een struktuuranalyse van Gangreen 1 (Black
Venus) zijn aparte charmes heeft; dat het boek een aantal estetische deugden heeft,
waar een liefhebber van literatuur veel genoegen aan beleven kan. Maar als het boek
Gangreen heet, en als de auteur dit boek ‘het eerste litteken’ noemt van de amputaties
die hij zich al schrijvende heeft toegebracht, dan mag zo'n liefhebber zich de vraag
stellen, hoeveel literatuur er nog schuilt in zo'n door de werkelijkheid afgedwongen
nederlaag.
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Aan het hoofd van dit boek prijkt een citaat uit het Hooglied. Daar wordt een maagd
beschreven: Black Venus: Congo: het oerwoud. Het is een ‘vite’ van een in een godin
gepersonifieerde wereld. De associaties rollen de schrijver uit de mouw: een meisje
dat het zijne is in de eerste pagina's van het boek, heet Marie-Jeanne: een maagd,
wier vader geen Jozef was, een Lybische slavin van een Romeins veldheer, een
Egyptisch beeld, de Nijl zelf, de oorsprong van Griekenland, van Europa, van de
ik-zegger in dit boek. Het is een reeks van associaties waar geen eind aan schijnt te
komen, en een die zonder meer geloofwaardig is, een geloofwaardigheid die dit boek
uiteraard tot een uit onze literatuur niet meer weg te denken brok getuigenis maakt.
Maar deze uitbundige fantasie is pas geloofwaardig door de echtheid waarmee het
vreemde in het eigen lot als het eigene werd opgenomen, - iets dat wel volkomen
gebeurt in die bladzijden waarin de ikfiguur een negerin huwt en zich door het mengen
van bloed met haar clanoversten verbroedert. Hier is dit primitieve denken van de
in den vreemde geworpen blanke, dit afdoend antwoord op alle scepticisme en
nihilisme van thuis. ‘Altijd maar lezen’, schrijft Geeraerts (p. 103) ‘nadenken, drinken,
piekeren, te veel literatuur, te weinig Trieb’. En: ‘Ha, wanneer zullen we de vracht
van geestelijke slavernij eindelijk kwijt raken!’ (106) Want zèlfs in Congo is Europa,
want daar is zijn echtgenote: ‘Ik wist’, zegt de ikfiguur die zijn vrouw vertelt dat hij
een tocht door het land moet maken, ‘dat binnen drie uur alles ingepakt zou zijn,
ordelijk, systematisch, nooit werd iets vergeten, mijn huis was een Pruisische kazerne
met alle voordelen daaraan verbonden’ (111). En vandaar dan weer zijn hang naar
de gesloten gemeenschap ‘van de dieven, kerels met lef, kerels met een ongebreidelde
zucht naar vrijheid’ etc. Het in zijn wezen geïntrojecteerde of tot nieuw leven
gebrachte primitieve denken schenkt hem ook de indruk in overeenstemming te leven
met de wil van de natuur - en dát is van Europa wel de scherpste tegenstelling. Daarom
maakt hij bij herhaling melding van het feit dat de natuur (en dus hij) in een nieuw
teken van de dierenriem komt te staan, en hoezeer de ironie hier ook overheerst
(bevalt een teken hem niet, dan schept hij wel zelf een ander), toch zit er ernst genoeg
in dit spel: hoeveel van wat hij over het sterrenbeeld Scorpio te zeggen heeft (p. 143),
is ‘literatuur’? ‘Moed,’ zegt Geeraerts ergens, ‘is het geheim van geluk,’ en geen
moment laat hij zich de kans ontglippen om het bewijs te leveren dat we tot het ras
der Caesars behoorden, ‘het ras dat van de geschiedenis het grootste meesterwerk
heeft gemaakt ooit door de mens ontworpen’ (149).
Behoefte aan klaroengeschal, afgewisseld door kreten, geslaakt bij het jagen, vissen
en naaien kenmerkt wellicht de imperialistische geest. Maar het kenmerkt óók de
dooltocht van de mens die de geest opnieuw het vermogen schenken wil, waarvan
hij dacht dat hij het niet bezat, omdat men hem
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ervan had weten te overtuigen dat hij er niet over beschikte. Als dit boek iets bewijst,
dan is het dat het rasloze ras der Robinsons niet opgewassen is tegen de het innerlijk
leven verstikkende eisen van de civilisatie, omdat ze het vermogen om lief te hebben
niet, of moeilijk kunnen amputeren.

Jacques Kruithof
Traditioneel debuut
Hans Plomp, De ondertrouw.
Brussel enz. 1968.
A. Manteau N.V. 5e meridiaan-reeks.
‘Wij nemen ons voor in de 5e meridiaan werk van Noord- en Zuidnederlandse auteurs
te publiceren dat ofwel geënt is op de grote lijnen van de hedendaagse wereldliteratuur,
ofwel naar vorm en inhoud revolutionair, gedurfd, ongewoon is.’ Aldus de uitgeefster
in het tengeleide dat aan Hans Plomps De ondertrouw, een korte roman, is toegevoegd.
Het gaat in de nieuwe vlaamse reeks blijkbaar om of heel goed, of experimenteel,
dus vaak niet als goed of slecht te kwalificeren werk, maar tot geen van beide
categorieën kan Plomps boek gerekend worden. De achterflap geeft al toe: ‘Dit debuut
is een klassiek verhalende psychologische roman’ (al heeft het m.i. ook veel te maken
met de al niet meer hedendaagse ‘grote lijnen’ van bekentenisroman en antiheld).
Het is derhalve geen experimenteel werk, en dan moet het heel goed zijn. Dat is het
niet.
De ondertrouw is een leesbaar boek, niet uitmuntend in stijl, structuur of gedachten,
in originaliteit of wat dan ook - eigenlijk blinkt het nergens in uit, zonder dat je kunt
zeggen dat het dof en onaanzienlijk blijft.
Het jongetje Walter Witman (Walt Whitman? Ik weet niets van deze poëet, en dus
niets van eventueel verband) moet op zijn achttiende trouwen met het meisje Treesje.
Hij ontmoet de oudere homoseksueel Gustave, die hij gebruikt om voor Treesje een
abortusadres te vinden en te betalen. Zonder het gewenste resultaat, zodat hij, dreigend
met chantage, de kans grijpt om Gustave geheel in te kapselen, niet op de trouwdag
te verschijnen,
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en op kosten van zijn slachtoffer verder te leven.
De titels van de hoofdstukken suggereren dat Walter aarzelt tussen een homo- en
een heteroseksueel toekomstbeeld (De ezel en de hooischelven; Antinoüs in het bos;
Venus' revanche) maar een dergelijke ‘identiteitscrisis’ blijkt uit de tekst niet.
Er zijn, wat het technische aspect betreft, enkele veronachtzamingen van het in
Walter gekozen point of view te signaleren: op p. 61 en op p. 100 kiest de schrijver
heel even zijn gezichtspunt in Gustave, en op p. 89 spreekt hij een halve bladzijde
lang vanuit Treesje, zonder dat dit ergens functioneel genoemd kan worden. Enkele
malen duikt de schrijver achter de fictie op (p. 15 bv.), onaangekondigd en doelloos.
Het ‘erudiet’ gegoochel met de karakteristieke kennis van de neerlandicus (wie
verwacht anno 1968 de naam Van Deyssel nog tegen te komen in een roman?), en
de ostentatieve spot met Walters poëtische voortbrengselen, samen met ongelofelijk
lullige zinnetjes in de eerste hoofdstukken van het boek werken irriterend op de lezer.
Walter is aanvankelijk een doodgewoon pubertje, dat, in de psychoanalytische
terminologie, gefaald heeft in de vorming van een super-ego, en bij het wegvallen
van remmende gezinsbanden zijn aan criminaliteit grenzend egoïsme naar believen
kan uitleven.
Een anti-held moet, wil de lezer niet op een afstand hoofdschuddend blijven staan
kijken, door de verteltrant van de schrijver een zekere aantrekkingskracht krijgen,
zodat de lezer zich in de toestand en in het doen en laten van de hoofdpersoon
verplaatsen kan.
Hier faalt De ondertrouw essentieel. Het boek is een doorkijkje in het zieleleven
van een zielepoot, maar de lezer wil visie en inzicht. In De avonden, om een ook
door Plomp bewonderd boek te noemen, slaat Van het Reve een brug tussen Van
Egters en de lezer.
‘De korte haren op zijn benen stonden recht overeind. Zijn hart bonkte in zijn oren.
- O jezus, zei hij. Toen zag hij de minuskule vlo, die zich langs zijn pols haastte.
Automaties doken zijn vermorzelende vingertoppen naar het insekt, dat opeens
stilhield en in elkaar gedoken op dat verschrikkelijke wachtte. Maar de vingers
staakten hun dreigende beweging, werden teruggetrokken. - Ach vlo, zei Walter
zacht, drink maar. Dan heb ik toch nog een schepseltje aan mij verplicht.’ (p. 104)
Deze reviaanse passage openbaart het verschil tussen Walter en Frits, tussen De
ondertrouw en De avonden. Wordt Frits in het boek een konijntje, tenminste iets,
Walter blijft een ordinaire vlo.
Het is echter nog maar een debuut, niet goed, niet slecht, maar een... experiment.
Een middelmatig boek, maar men wachte nog even met de spuitbus.
Calella, aug. '68
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Anton Fasel
Melancholie en literatuur
Cees Nooteboom, Een ochtend in Bahia. De Bezige Bij, Amsterdam, 1968.
Cees Nooteboom, de bereisde Roel van de vaderlandse schrijversbent, heeft weer
een plukje volkskrantverhalen gebundeld en ik weet niet wat ik ermee aanmoet.
Reisbeschrijvingen zijn het niet, althans, ze halen het niet bij wat een man als Van
Egeraat ons in dit genre pleegt voor te zetten. Nooteboom hipt weliswaar over de
aardkloot als een vlo op de kachelplaat, doch als reisleider schiet hij schromelijk
tekort. De obligate mededelingen dat het oerwoud op boerenkool lijkt, dat in Bahia
de hitte anders is dan in Rio, meer tropisch, en dat Spanje droog is als het niet regent
en modderig als het wel regent, mankeren ook bij hem niet, doch daar blijft het
doorgaans bij. Zo treffen wij hem enige malen voor een krottenwijk aan, maar op
het beslissende moment, als een pakkende reportage nakende is, gaat hij niet naar
binnen of keert ijlings op zijn schreden terug. Dat zou Van Egeraat of de jongens
van Avro's Televizier, voor wie geen zee te hoog gaat en geen kloof te diep is, niet
zijn overkomen. Ik bedoel maar, de real reisleidersspirit ontbreekt, alsook het begrip
voor wat zijn lezers werkelijk interesseert. Je kunt van Van Egeraat zeggen wat je
wilt, maar je zult hem moeten nageven dat als er ergens een karakteristieke pub is
of een uniek vergezicht of een pomp waar je goedkoop kunt tanken, dan krijg je die.
Nooteboom blijft in deze mijlenver achter. Zijn bezoek aan het rijksarchief in
Simancas (waar ik professionele belangstelling voor heb; ambtshalve kom je er niet
en in de vacanties ga je niet met de kinderen naar Spaanse archieven, maar naar een
camping in Renesse) was uit informatief oogpunt bezien teleurstellend. Geen woord
over de gebruikte opbergsystemen, de soort en plaatdikte van de archiefrekken, de
voortgang der inventarisatie en indicering etc. etc. Na een veelbelovend begin verzandt
het stuk in niet ter zake doende verzuchtingen inzake gesmolten vlees, verpulverde
beenderen en gevoelens van haat, angst, oorlog, nood en ontreddering, die de schrijver
bestormden en die de geïnteresseerde archivaris op zijn zachtst gezegd niet raken.
Gelijksoortige bezwaren zullen ongetwijfeld rijzen in b.v. de kringen van het
loodswezen en de detailhandelaren in zeevis. We doen heel wat havens aan, doch
omtrent de betonning en bebakening, de gebruikte scheepstypen, alsmede de soorten
en kwaliteiten der geveilde vis laat de schrijver ons in het ongewisse.
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Als reisgids is het boekje derhalve kennelijk niet bedoeld. Nooteboom sleept ons de
halve aardbol over, maar van de bezochte landen en steden krijgen we weinig of
niets te zien. De schrijver komt alleen maar áán en doorgaans op een zandig plein,
waarna hij ogenblikkelijk een stil plekje opzoekt om te mijmeren danwel televisie
gaat kijken op zijn hotelkamer of in een café. Het regent veel in zijn boek en er hangt
nogal wat mist, zelfs op de plaatsen waar je het niet zou verwachten, Barcelona
bijvoorbeeld, en verder ontmoeten we overal de melancholieke Nooteboom; in een
arcadisch landschap, in een pathetisch landschap, in een klassiek landschap, alsook
in donkerbruine, groene en gele landschappen. Het blijft dezelfde melancholieke
Nooteboom, die ogenblikkelijk zijn melancholie meedeelt aan het landschap waarin
hij zich beweegt, hetgeen ik, als zijnde natuurliefhebber, in hoge mate betreur. Als
er iemand niet geschikt is om naar het buitenland te gaan dan is het Nooteboom. Ook
in Nederland zijn tenslotte stille plekjes genoeg om te zitten griepen en zieken als je
er een beetje moeite voor doet.
De enige indruk, die uit het geschrift naar voren komt is, dat het overal hetzelfde
is, stoffige pleinen en televisie, en nergens wacht de vervulling van het verlangen.
Het boekje zal dan ook wel litterair bedoeld zijn. Af en toe zet de zetter voort in
kleine cursieve lettertjes zonder dat de noodzaak daartoe blijkt. Aangezien men van
een bedrijf als de Bezige Bij niet verwacht dat ze midden in een boek door de gewone
lettertjes heen zijn, rijst het vermoeden dat hier literatuur gepleegd wordt, een
vermoeden, dat zeer wordt versterkt door de z.g. ‘beelden’, die veelvuldig opduiken.
Als ergens dode boeren glazen wijn drinken, middeleeuwse honden voorbij wandelen
en trage uren door de vingers glippen, dan is het zaak op je hoede te zijn, want dan
zou 't eventueel best 'ns kenne weze dat er literatuur plaatsgrijpt. Want zeg nou zelf,
alleen in de literatuur passeren ons taxies, die op gedroogde peulvruchten lopen. Het
vermoeden wordt absolute zekerheid als er hoofdstukken verschijnen waarin de
punten ontbreken, dat is je ware literatuur, man, je ziet opeens alleen maar kommaas,
bijvoorbeeld in Partijtje, in een villa van een rijke bink, met allemaal veile vrouwen,
levenservaren mannen, en Cees, erg spannend, je verwacht elk ogenblik een orgie,
maar dat gaat niet door, want Cees gaat weg, die jongen loopt altijd te vroeg weg,
in Hamburg ook al, rotstreek eigenlijk, en dan zakt het verhaal weer in elkaar als een
dode boer, beetje amechtig hoofdstukkie, pffffff.
Persoonlijk vindt ik de beelden nogal gezocht en al die kommaas hoeft voor mij
ook niet, maar het schijnt er nou eenmaal bij te horen. Wat is literatuur anders dan
omhaal van woorden? Eèn stukje vond ik goed, Eindhoven, waar hij zijn
kostschoolervaringen beschrijft. Hij is echt op die kostschool geweest en heeft die
dingen zelf ervaren, dat zie je zo.

[Nummer 53]
Journaal
Hongkonggriep
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Krom van jicht zit ik in mijn voltaire, niet van ouderdom maar door de schuld van
die Hongkonggriep, en Elizabeth brengt mij van de markt Le figaro littéraire mee.
Ze weet dat ik hem al lang niet meer lees, maar nu staat Etiemble in het groot op de
frontpagina. Ik lees eerst de Bloc-notes van F. Mauriac al zijn zij er de oorzaak van
dat ik me sedert lang elders de baard laat afdoen. Vandaag is het net weer zo. Hij
heeft het over Soustelle die de Gaulle heeft aangevallen in een Engelse krant. Kijk
eens aan, waarom niet in een Franse krant? Ik laat me afleiden, wil het alleen hebben
over de schoktherapie. Ik las nl.
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volgende twee zinnen in elkaars buurt: ‘Nooit hing het buitenlands beleid van
Frankrijk als vandaag van één enkele wil af, en nooit ontsnapte het zo totaal aan de
drukkingen die van binnen of van buiten kwamen.’ In een volgende alinea - de Gaulle
spreekt te Quimper - schrijft Mauriac: ‘Hij is de stem van Frankrijk zelf, of veeleer,
men zou zeggen dat de geschiedenis van Frankrijk is uitgemond, is opgeslokt in deze
laatste levende.’ (liever letterlijk dan mooi vertaald).
Dat is het dus: de wil van Frankrijk, bevrijd van alle drukkingen van binnen en
van buiten. Van buiten, nog tot daar aan toe, maar van binnen? De eventuele
verlangens van de bevolking worden gereduceerd tot een ‘drukking van binnen’.
Wat een alienatie. Maar wat weet het volk, wat wil het volk? Het mag gerust zijn,
de Gaulle wil in zijn plaats. Wat zegt dit volk? Niet veel, zo ziet het er naar uit. Maar
het mag gerust zijn: de Gaulle is de stem van Frankrijk, en zijn wil staat niet bloot
aan drukkingen van binnen. Frankrijk mag gerust zwijgen, want de Gaulle is zijn
stem. De alienatie van de natie. En dan de échte schok: Mauriac schrijft toch zelf
‘men zou veeleer zeggen dat de geschiedenis van Frankrijk is uitgemond, s'est
engouffrée dans ce dernier vivant.’ (eigenlijk betekent s'engouffrer: zich in een
afgrond storten).
Bernard Kemp

Het pistool als hermafrodiet
Iedereen is vertrouwd met het pistool als symbool van mannelijkheid, meer in het
bijzonder van de mannelijke geslachtsdelen. De vorm, maar ook de neiging tot
ejaculeren, die het voorwerp vertoont, wijzen in die richting. Maar nu zingt John
Lennon in het nummer ‘Happiness is a warm gun’ de volgende beeldende regeltjes:
‘When I hold you in my arms, and I feel my finger on your trigger’. Hier wordt het
pistool, ‘not a girl who misses much’, tadadiededoeda, o yeah, bezien in een
vrouwelijk licht, en de tekst stelt duidelijk de trekker van het wapen symbolisch voor
de kittelaar van een vrouwelijk persoon. Is dit nu een op zichzelf staand beeld? Neen.
Een citaat uit ‘In Praise of Older Women’ van Stephen Vizinczey moge dit bijwoord
van ontkenning adstrueren. Wij lezen daar in hoofdstuk veertien, ‘On Happiness
with a Frigid Woman’, de klacht van een frigide, doch rijpe vrouw van middelbare
leeftijd: ‘You men are all vain monkeys. You don't enjoy women, you don't even enjoy
your own orgasm. The only thing you really want is to make a woman go off with a
big bang.’ Het vrouwelijk orgasme als pistoolschot, de vrouwelijke delen als pistool,
- waarmee het pistool als hermafrodiet gelegitimeerd is. Dat weten wij alweer.
P.H.H. Hawinkels

Obelix o-bla-da
Nou, moet je horen. In die boeken van Asterix, daar heb je van die Galliërs, hè, en
die drinken af en toe zo'n toverdrank, dan worden ze onoverwinnelijk, begrijp je.
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Maar er is er een bij, een hele dikke, en die heet Obelix. Die is toen hij klein was in
een teil met van dat spul gevallen, en nou mag hij nooit mee drinken met de rest. Hij
heeft voor zijn hele leven genoeg binnen gekregen, begrijp je wel? Nou, zo is het
volgens mij ook met de Beatles gegaan, snap je. Wij moeten af en toe stuf roken om
er wat van te begrijpen, hè, maar die zijn altijd stoned, jongen. Die hebben op de een
of andere manier voor hun hele leven genoeg gehad, hè. Die hoéven helemaal niet
te roken, begrijp je.
P.H.H. Hawinkels
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Aldert Walrecht
Ruimtevrees
I
Wat is dat toch steeds voor gemorrel de laatste jaren? Eerst Kees Fens die in een
braaf boekje1) een ouderavondlezinkje laat opnemen, waarin hij zegt dat Lucebert
zegt dat de ‘eenvouds verlichte waters’ zeggen dat de dichter de ruimte van het
volledig leven tot uitdrukking wil brengen, wat wil zeggen dat Lucebert zelf het níet
zegt, of het ironisch zegt. Vervolgens C.W. van de Watering in ‘Merlijn’ 4-5, sept.
1966, die dit standpunt volkomen beaamt en in de ‘verlichte waters’ een leuke
woordspeling ziet op de ‘Donkersloten’, en dan is er ook nog een artikel in een ts.
uit het verlichte Afrika (een antoniem van Donker Afrika!) van een mij onbekende
F. Ponelis (Standpunte, jrg. XX, no. 2; nuwe reeks 68), dat meedeelt dat ‘dit word
glad nie so bedoel dat die digter 'n totaliteit uitbeeld nie, want in hierdie - en ander
- gedigte word dit juis gestel dat die digter onmagtig is om dit te doen.’
Op het laatste artikel werd ik opmerkzaam gemaakt door de Heer Frits Niessen,
Nederlands redactiesecretaris van ‘Ons Erfdeel’, het blad dat zoveel kultuur in zijn
programma stopt. (Lees van dat blad vooral 12e jrg., nummer 2, december 1968; u
hebt nog nooit zó aan Lucebert zien morrelen!). Maar om op Frits Niessen terug te
komen, er is in Nederland waarschijnlijk géén redactiesecretaris, die zich zó intens
in de auteursproblemen verdiept als hij. Tijdens onze correspondentie over het gedicht
‘Visser van Ma Yuan’ liet ik terloops merken, dat die ruimte van het volledig leven
door mij werkelijk au sérieux genomen werd, hetgeen tot gevolg had, dat Niessen
een bijzonder interessante visie naar voren bracht, die de theorieën van
bovengenoemde lijders aan ruimtevrees op het eerste gezicht aanzienlijk versterkte.
Hij had nl. ontdekt dat Anthonie Donker in het artikel ‘Atonaal atavisme’ (Critisch
Bulletin, voorjaar 1952, waarschijnlijk april) een aanval op Lucebert gelanceerd had
die deze alleszins reden had kunnen geven om wraak te nemen door in een later
gedicht de ‘Donkersloten’ als ‘eenvouds verlichte waters’ te betitelen. Donkersloot
bespreekt Luceberts Triangel in de jungle als ‘zachte idiotie’ en vertelt dat hij voor
het eerst van zijn leven over een boek in slaap gevallen is! De meest treffende zin
uit het hele artikel is voor Niessen de volgende: 'Evenzo degenen die met vrijwel
ontzien van het schema der taal tevens of

1) Joke Forceville-Van Rossum; Kan mijn dochter dit boek lezen? (Lannoo, Tielt-Den Haag
'64)
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niettemin trachten om onvoorstelbaarheden (herrijzenis, herleving van een dode) of
onverenigbaarheden (dood en leven, of het ruimtelijk - en - tijdelijke en het oneindige
- en - eeuwige) tot uitdrukking te brengen. (Cursivering van Frits Niessen).
Het lijkt er inderdaad op, dat Lucebert zich volledig op dit artikel geïnspireerd
heeft, toen hij de eerste strofe van zijn gedicht maakte:
Ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen

Van de Watering toonde met een tekst uit 1965 (!) aan, dat Donkersloot wel eens
gebruik maakte van de formulering dat wil zeggen. Niessen laat zien, dat ook de rest
van de eerste strofe tot Donkersloots actieve taalschat behoorde, ja zelfs reeds in
1952, het jaar van verschijnen van de bundel ‘Apocrief enz.’ waarin het betreffende
gedicht staat opgenomen.
Toch kan Lucebert zich nooit op dit artikel gebaseerd hebben tijdens het maken
van zijn gedicht, want Apocrief werd vóór Triangel in de jungle aan de uitgever
aangeboden en staat dan ook in de Verzamelbundel Gedichten 1948-1963 als eerste
(oude) bundel.
Maar laten we eens aannemen, dat L. met zijn eenvouds verlichte waters inderdaad
de onnozele Donkersloten op het oog gehad heeft. Waarom zouden we Van de
Watering en Niessen dat eigenlijk bestrijden? Dan nòg kan Luceberts ruimte
onaangetast blijven. Kijk maar:
Ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
onnozele Donkersloten
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen.

Wanneer we onnozele Donkersloten als vocatief, als aangesproken persoon,
beschouwen, verandert er niets, tenminste niets essentieels voor wat het tot uitdrukking
brengen van de ruimte van het volledig leven betreft.

II
Fens (en Van de Watering) wil(len) echter veel verder gaan door zeggen te
verdubbelen, waardoor de hele strofe een ironische weergave wordt van de
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visie die de simpele Donkersloten naar voren brengen wanneer het om de dichtkunst
gaat. Want Lucebert drukt helemaal geen ruimte van het volledig leven uit!
O nee? Zíjn zoekers naar (...) de ruimte van het volledig leven bij Lucebert
inderdaad aan het verkeerde adres, zoals Van de Watering dat suggereert? Naar wat
moeten we bij Lucebert dàn eigenlijk zoeken? Alleen maar naar grapjes zeker! Net
als de man uit Het Voorwoord bij Val voor Vliegengod die een rolberoerte kreeg
toen hij de woorden ‘van de bittere bergen der moederborst/zijn de met lippen beladen
vogels opgevlogen’ hoorde. Maar Lucebert laat duidelijk blijken hoe hij over zulke
‘lachers’ denkt, zowel in genoemd Voorwoord als in het gedicht dat op die bittere
suikerbergen volgt: i am airnest! (Let op de dubbele betekenis, waarin ook de ruimte
weer voorkomt).
Het lijkt me niet overbodig om eerst eens te trachten te bepalen, wàt de ruimte van
het volledig leven eigenlijk is, voordat we gaan kijken of Lucebert inderdaad getracht
heeft die ruimte tot uitdrukking te brengen. (Of hij erin gesláágd is, Kommt gar nicht
im Frage, Ponelis!) Wat ís de ruimte van het volledig leven? De ruimte van het volle
leven en van het ledige leven? Een ruimte met een volledige vergunning? Nee, ik
geloof, dat we het heel eenvoud(s)ig kunnen stellen: Lucebert tracht ALLES (op
poëtische wijze) tot uitdrukking te brengen. Geen geringe opgave die hij zich stelt.
Maar hij is zich daarvan bewust, dat kan niemand ontkennen die het vervolg van het
gedicht enigszins overziet. Wanhopig laat het goede de omarming ons aan de ruimte
morrelen. Ons - Lucebert - pluralis majestatis: Luce-bert, de van licht schitterende,
de luciferische, engel en duivel; prinselijk, vorstelijk distantieert hij zich: verhuld is
hij steeds aanwezig2) (misschien zelfs wel in eenvouds verlichte waters). In deze tijd
heeft wat men altijd noemde schoonheid/schoonheid haar gezicht verbrand!
Schoonheid was trouwens slechts een facet van het volledig leven. Er valt nog heel
wat meer ‘uit te drukken’:
als een zalige heilsoldaat
beer ik weer onder de grond
van u mijn uitgezogen mond
maar knijp mezelf weer vrij
en ben de spijsvertering rond
zijn wij de spijsvertering rond
(curs. van mij; A.W.)
(Gedichten 1948-1963, pag. 49/50)

2) Zie Prof. M. Rutten: ‘Nederlandse dichtkunst’ Achterberg en Burssens voorbij [Heideland,
Hasselt 1967]
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III
ALLES! Wat is dat? In ieder geval heul veul!
Laten we eens controleren of Lucebert dit wáár maakt. Laten we de eerste 18
gedichten uit de Verzamelbundel eens bekijken: 9000 jakhalzen zwemmen naar
Boston. Léés ze nog eens! En tsjèk eens alle woorden en begrippen die in deze
gedichten voorkomen. We beginnen met Arp (blz. 40): even de hele dada-beweging
nasnuffelen; Lucebert voegt daar in een voetnoot nog de term zimzoum aan toe, zie
Zohar. U zult het niet van me willen aannemen, maar alleen met Arp, dada, zimzoum
en Zohar kun je de rest van je leven volledig vullen. Maar ik ga nog even verder (in
alfabetische volgorde): Babylon (2 x), Bach, Ball, Barrabas, Baudelaire, Blake, Bob
(wie is dat?), Bordeaux, Boston, Butler, Buxtehude... En nu ben ik nog maar pas bij
de B. En van die B noemde ik alleen maar namen, wàt Wim Kan er ook van zeggen
mag. Dus heb ik lang nog niet ALLES genoemd. En als ik dan even terugblader om
eventuele andere begrippen met A of B te vinden, stuit ik ineens op een gedicht dat
met twee A-woorden begint: as alles. De titel is van Vinkenoog, want in Braak 6
(oktober? 1950) komt het zonder titel voor:
as alles
melasse alles
van meethand melasse alles
mara made in moab
kaïn naphtali barrabas rothschild reich
noömi made in mara
melasse alles
wel 6 kop gerst werd op haar hoofd gezet
maar gestalte alleen geeft de auslade eisenwucht noemer en naam
of de sephiroth zwaait
maten van de metaphoon
mara made in moab
noömi made in mara
maar alles is melasse
en alles is as
(Gedichten 1948-1963, pag. 37/38)

Voor Lucebert blijkbaar een tamelijk onbelangrijk gedicht, anders had hij het wel in
een van zijn bundels opgenomen. Maar zoals R.A. Cornets de Groot

Raam. Jaargang 1969

8
het reeds in het naschrift van zijn artikel ‘Het mirakels orakel’ (opgenomen in
Labirinteek, Bert Bakker/Daamen, Den Haag 1968) resumeerde: Desondanks kan
een gedicht voor de lezer, de toehoorder, heel wat betekenis blijken te hebben.
En de betekenis die in dit gedicht aanwezig is, is o.a. (ik herhaal: o.a.!) dat Lucebert
er duidelijk in tracht de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Hij
raakt aan velerlei gebieden die in de Nederlandse poëzie nog nooit aan bod gekomen
zijn, zowel vormtechnisch als inhoudelijk; hij gaat terug tot de oertijd en blikt in de
toekomst, le diable et le bon Dieu zijn reeds vóór Sartre in dit gedicht terug te vinden.

IV
Het eerste woord van het gedicht is hetzelfde als het slotwoord, ja zelfs de begrippen
waarmee het gedicht begint, zijn dezelfde als die waarmee het gedicht eindigt. Het
is een typisch Lucebert-rond-deel:
dat rond
deel deel
dat rond
(Gedichten 1948-1963, pag. 190)

Alleen is de cirkel is as alles tot in zijn uiterste ronding doorgevoerd: hij wordt
wóórdelijk gesloten. Nu ja, iedereen die wel eens in de bijbel gebladerd heeft, weet
dat stof en as dikwijls in één adem genoemd worden en wie Lucebert en het bijbels
‘rondeel der mensheid’ enigszins kent, staat helemaal niet verbaasd, dat er qua vorm
de variant: as zijt gij en tot as zult gij wederkeren ontstaat. Nee, dat staat er níet.
Lucebert gaat nog véél verder. Hij betrekt niet alleen de mens in zijn rondeel, maar
ALLES! Niet van dat benauwde, nee, nee, ALLES.
Maar er is ook nog een andere AS in het geding, een verticale as, waaromheen het
hele gedicht draait. Hoe bestaat het! As-je-me nou! Een as waarvan de polen door
as gevormd worden. Een noord- en een zuidpool die elkaars tegengestelde vormen.
De roterende beweging van het gedicht komt dus niet zómaar uit de ruimte vallen.
Er zijn trouwens nog heel wat meer opvallende vormkenmerken in dit gedicht. In
de eerste drie regels vindt er telkens een soort overlapping plaats: met de volgende
regel kun je de vorige volledig bedekken; er blijft niets van over, zelfs geen as. Dr.
K. Deurloo, die op Kaïn en Abel gepromoveerd is en dus wel zo ongeveer weet waar
Abraham de mosterd haalt, kwam echter met de verrassende mededeling, dat het
bijbelse woord as juist wèl niets is, zo
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mogelijk zelfs nog minder dan niets! Wanneer we dus de eerste drie regels zó
opschrijven:
as alles
melasse alles
van meethand melasse alles

en we leggen de volgende op de vorige, dan blijft er van de vorige alleen maar as (=
niets) over, een leuk paradoxaal bewijs voor Luceberts stelling dat as alles is.
In zekere zin zie je hetzelfde in de eerste drie woorden, waar alles as, en melasse
alles overlapt. Merkwaardig. Om niet te zeggen hóógst merkwaardig!
We zijn nog steeds met de vorm bezig. Hoe ontstaat de nadrukkelijkheid die dit
gedicht suggereert eigenlijk? Allereerst door de klemtonen. De eerste twee lettergrepen
zijn al direct een paar opdonders waar je stil van wordt: ás ál(les). Een geweldige
inzet, die nog geaccentueerd wordt door de ‘lege ruimte’ die erachter ligt, en die
door de primitieve à-klanken volledig wordt ‘verzadigd’. De nadrukkelijkheid ontstaat
bovendien door de inversie die in het begin wordt gebruikt. Vgl. gij zijt stof met stof
zijt gij, waarbij de laatste vorm zeker meer indruk maakt. Nòg een afwijking van de
gangbare vormen die de ‘uitdrukkers van het gedeeltelijk leven’ toepassen, en dan
houden we op: Lucebert gaat in dit gedicht vrijwel werkwoordloos te werk. Ist das
nicht wunderbar?
De mededelingen (of hoe je het anders wilt noemen) worden in hun meest directe
vorm, hun meest naakte vorm, naar voren gebracht. Ongeveer de helft van het gedicht
bestaat zuiver uit zelfstandige naamwoorden, hèt kenmerk van iemand die een nieuwe
taal leert spreken. Zo iemand zegt ook steeds hetzelfde. Nu ja, aan herhalingen is in
dit gedicht ook geen gebrek. Maar ik zou geen nieuwe vormkenmerken meer noemen.
Ik praat toch niet tegen an-alfabeten?

V
De inhoud.
In de Verzamelbundel 1948-1963 kun je moeilijk zien, dat het gedicht uit twee delen
bestaat, want de scheiding valt precies tussen blz. 37 en 38. In ‘Braak’, no. 6, dat ik
bij Simon en Reineke mocht inzien - met soul-muziek op de achtergrond - staat die
‘limiet van het middenwit’ er echter duidelijk, zodat we rustig kunnen aannemen dat
er na regel 7 een adempauze volgt. Dat mag ook wel na zo'n scheppingsdaad. God
rustte al na de zesde dag! Als je die vergelijking nog verder wil doorvoeren: God
rustte op de 7e dag, maar Lucebert blíjft morrelen. God zegt: as = niets; Lucebert:
as = alles = niets.
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Het God-naar-de-kroon-steken is Lucifer trouwens nooit vreemd geweest.
Maar ik dwaal af. Laten we even serieus worden en beginnen bij het begin.
Over as alles hebben we het al gehad tijdens de vormbehandeling: vorm en inhoud
bleken toen reeds niet geheel te scheiden. Ik wilde echter - voor Cornets de Groot
die ook dikwijls zulke niets ter zake doende betekenissen naar voren brengt - graag
even de speciale betekenis van as naar voren brengen, die ook in Van Dale (Cornets
de Groots bijbel!) voorkomt: as (III): oud-romeinse munt, de kleinste betaaleenheid,
dikwijls als symbool gebruikt voor geld. Ha, Eureka! As = geld, dus as alles betekent
money is the road of all evil! En as kan ook een muzikale noot weergeven, een halve
toon lager dan die andere. Ga je gang, Cornets: as alles betekent (want Lucebert is
óók geengageerd): al die smerige kapitalististen zullen nog wel eens een toontje lager
zingen! Zo, nu heeft Cornets voor zijn volgende artikeltje weer eens iets om zich
tegen af te zetten. Dat dorp waar hij vroeger als onderwijzer zat, kan hij ook nog
steeds niet vergeten. (Maar, tussen haakjes, Cornets, wat heeft dat met poëzie te
maken? Wentel al die bekommernissen nu eindelijk eens van je af! Je hebt er nivo
genoeg voor.) O, ja, as is óók nog arsenicum!
Die melasse, daar is ook iets mee aan de hand. Niet alleen zit het wóórd as erin
verborgen, maar ook het begrip. Nadat ‘alles’ uit het suikerriet gehaald is (geen
bietsuiker, maar rietsuiker!) blijft er nog een dikke brij over, waarin zich een bepaald
percentage as bevindt. Nog mooier: Als je van de melasse de miel (= honing =
zoetigheid) aftrekt, blijft er asse over. (Het woord melasse ìs etymologisch verwant
aan miel. Kortom, melasse is as en tegelijkertijd is het net nog iets méér. Het is een
residu waar nog wel het een en ander in zit, maar aangezien het er niet uit te halen
is, is het even waardeloos als zijn voorganger. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen,
dat het - omdat het méér bevat en desondanks niets is - nog waardelozer is dan as!
De meerwaarde bestaat alleen maar uit de lengte van het woord, het groter
vochtgehalte en... de bitterheid.
En vanaf het begin aller tijden is dat zo geweest: van meethand melasse alles.
Voor degenen die zich afvragen, waarom Lucebert hier het woord meethand in plaats
van meet(af)aan gebruikt - en tot diegenen heb ik ook lange tijd behoord -, is er maar
één oplossing: de (meet)hand des Heren, Gods scheppingshand. In den beginne schiep
God hemel en aarde. Dit bijbelbegin wordt vervolgd met: de aarde nu was woest en
ledig. De chaos! As alles. Irrsal und Wirsal zoals Martin Buber het zo leuk zegt. En
de Geest Gods zweefde over de wateren. Genesis. Wording. Schepping. Lucebert
schept óók. Hij gaat de ruimte vullen. Stof en as, chaos, niets, worden met vocht
doordrenkt, met water, bitter water, mara. En ná Genesis komt Exodus, de uittocht,
de scheppingsdaad van Mozes: Massa en Meriba. ‘Dan zult gij op de rots slaan en
daaruit zal water te voorschijn komen..’ (Exodus 17:6). Lucebert, de schepper
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die van as melasse maakt: vocht + bitterheid, èn as. Lucebert, die God naar de kroon
steekt - de floeper! - door te zeggen dat het méér was (of minder) dan zoals God het
voorstelde. Lucebert die twist met God, Lucebert die mort en morrelt. ‘Waarom toch
hebt Gij ons uit Egypte gevoerd, als Gij ons toch maar van dorst wil laten omkomen,
als Gij ons toch alleen maar bitterheid schenkt?’ vraagt het Joodse volk. Bitterheid,
mara! ‘Waarom moest ik naar Moab?’ vraagt Naomi (Noömi). En toen zij in
Bethlehem kwam (Ruth 1:20), terug uit Moab, zei ze: ‘Noemt mij niet Naomi (= de
lieflijke); noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan.
Vol ben ik heengegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren.’ Mara made
in moab. As alles. Melasse alles.
Een made is ze, een vliegenlarfje tegenover de Vliegengod en tegelijkertijd is ze
made (gemaakt) in Moab, bitter gemaakt, tot as, melasse geworden. Ze is uit het
paradijs verbannen, ze is ‘East of Eden’, net zoals... Kaïn uit de volgende regel.
Kaïn naphtali barrabas rothschild, allemaal jongens op wie door de burgers wel
het een en ander aan te merken valt: Kaïn, de broedermoordenaar; Naphtali, de zoon
van een bijwijf; Barrabas, de tegenpool van Jezus; Rothschild, de kapitalist... Aber
einmal kommt das tausendjarig Reich! En de leeuw zal met het lam verkeren en
Babylon zal vallen, het grote Babylon, moeder van de hoeren en gruwelen der aarde;
en het beest dat gij zaagt was en is niet, en het is zelf ook de achtste, maar het is uit
de zeven en het vaart ten verderve. Met andere woorden: noömi made in mara,
lieflijkheid zal voortkomen uit bitterheid, maar melasse alles, tòch weer de bitterheid
die zegeviert!

VI
Ik heb er enorm tegenop gezien, maar nu ik aan de tweede strofe begin, moet het er
toch maar eens van komen: ik kom - of ik wil of niet - in aanraking met de Kabbala,
de Joodse mystieke leer, waarvan één der meest bekende werken de ZOHAR is,
waarover alleen reeds zo'n 3000 werken het licht zagen. Dat Lucebert de ZOHAR
kende staat vast. Hij noemt deze titel expliciet in een voetnoot op blz. 40 van de
Verzamelbundel. Maar ook van andere zaken die met de Kabbala te maken hebben,
wist Lucebert zijn weetje, getuige het woord sephiroth in dit gedicht en... het gedicht
zelf. Zodra men zich in de Kabbala gaat verdiepen, - wat ik overigens niemand
aanraad, want je weet misschien wel waar je aan begint, maar niet, enz. - stuit men
op de meest frappante overeenkomsten tussen deze geheime leer en dit (geheime)
gedicht. Laat ik er eens een paar noemen.
Het woord KABBALA is eigenlijk een afkorting van SCHALSCHELET
HA-KABALLA, wat zoiets betekent als ‘ketting der aanvaarding of overleve-
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ring’. Wat bij deze ketting opvalt is niet zozeer de regelmatige aaneenrijging van de
onderlinge schakels, maar veel meer de verticale as ervan. (Alexandre Safran, Die
Kabbala, Francke Verlag, Bern und München, blz. 7, de eerste blz. van de Inleiding).
Vergelijk dit eens even met de vormbespreking uit IV van dit betoog! Maar dat is
nog lang niet alles. Ik vertaal verder uit genoemd werk van Alexandre Safran:
God houdt het bovenste eind van de ‘schalschelet’ in handen en reikt de mens het
benedenste eind ervan toe. God eist van hem dit onderste eind vast te grijpen (het
woord Kabbala betekent zelfs nog meer aanvaarding dan overlevering): God zoekt
de verbinding met de mens. Hij spoort hem ertoe aan de ogen naar boven te slaan en
biedt hem tegelijkertijd de aardse vastigheid.
Grijpt de mens deze ketting, dan komt hij daardoor in contact met de Goddelijke
Liefde. De mens tracht dan immers de wereld met God te verbinden, Gods
tegenwoordigheid op deze aarde te bewerkstelligen, aarde en hemel tezamen te
brengen en de volledige vereniging van die twee te verkrijgen?
De ‘schalschelet’ is altijd in beweging, in Schwingung, zoals onze Oosterburen
het zo leuk zeggen... In dat woord zit iets van swingen, zwaaien, en ook dát woord
vinden we in Luceberts gedicht: (...) de sephiroth zwaait. Ook toevallig dat die
sephiroth in de tiende regel voorkomt, want de sephiroth omvat de tien sferen waarin
God zijn wezen, zijn gestalte openbaart. Over die sephiroth zijn ook al duizenden
beschouwingen geschreven, juist omdat het zo'n eindeloos moeilijk begrip is, maar
in het kort komt het hierop neer: Het onnoembare, het oerwezen van God, bevindt
zich in het Ain Soph - wéér al AS! -, het oneindige, maar afdalend naar het rijk der
mensen (jammer genoeg niet de As-gaard) komt Hij tien sferen door, waarvan de
bovenste (Kroon of Kether) het dichtst bij het Ain Soph ligt en de onderste (Rijk of
Malchut) het dichtst bij het mensenrijk.
Van de tien sephiroth verhult de volgende de vorige.
De kabbalaketting is steeds in beweging, zeiden we zoëven. Ze maakt het mogelijk
dat zowel God als de mens er invloed op uitoefenen. De mens behoeft de ketting
slechts een tikje te geven om in de gehele kosmos veranderingen te doen plaatsvinden.
Hij kan God naar zich toetrekken, hij kan het nederdalen van God naar de aarde zèlf
begunstigen. Maar hij kan God óók van zich afstoten. Kaïn deed dat. (Zie Genesis
4:3 e.v.). Hij bracht van de vruchten der aarde een offer. Maar God sloeg op dat offer
geen acht (om met Lucebert te spreken: Hij sloeg erop geen 8). Kaïn keek naar
beneden, zijn gelaat was betrokken, want de as en de melasse die hij zojuist met zijn
offer geproduceerd had, was alles wat er van zijn offer overbleef. En God zei:
‘Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet
opheffen, indien gij goed handelt?’ En dan komt de ketting pas goed in

Raam. Jaargang 1969

13

Het schema der Sephirot
[Uit: H. Bunge M e e s t e r s v a n h e t v e r b o r g e n e , Strengholt, Amsterdam]
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beweging, in omgekeerde richting wel te verstaan. ‘Ga maar eens mee, jongetje’,
zegt Kaïn dan tegen zijn broer. En de rest van het verhaal kennen we.
O ja? Kennen we de rest werkelijk? Als we menen dat met de dood van Abel het
verhaal eindigt, dan kunnen we van Lucebert nog heel wat leren. Als Abel al lang
tot as teruggekeerd is, zwerft Kaïn nog steeds rond. Kaïn als As-veer, Ahasverus, de
wandelende Jood. As alles. Melasse alles. Van meethand melasse alles.

VII
Het Joodse alfabet heeft 22 letters, waarop de gehele Kabbala is gebaseerd. Maar
van die 22 letters worden er drie als de ‘moederletters’ aangeduid: Aleph, Mem en
Shin. Deze drie letters symboliseren op hun beurt de drie primaire
sephiroth-elementen, de aleph = de lucht, de mem = het water, de sissende shin =
het vuur. In de aanvang leidden deze drie elementen slechts een nietmaterieel bestaan;
echter, door de articulatie der letters ontvingen zij een materieel substraat, hetgeen
de schepping mogelijk maakte toen de oneindige ruimte welke door de andere zes
sephiroth wordt vertegenwoordigd, werd voortgebracht. (Isidore Epstein, Geschiedenis
van het Jodendom, Aulapocket, Utrecht).
In dit gedicht van Lucebert komen ook slechts 22 letters voor: J, Q, X en Y
ontbreken. Maar wat nog veel leuker is: De aleph en de shin, de lucht en het vuur
vormen samen de eerste letters van dit gedicht. En als je lucht met vuur vermengt,
wat krijg je dan? Juist, AS! Letterlijk en figuurlijk, zou Erik Slagter zeggen, wiens
boek over Cobra-Nederland en de experimentelen binnenkort verschijnt. (Onthoudt
deze titel! Lucebert schreef er een inleiding bij en verzorgde het omslag. Hoe bestaat
het.)
Dat er in de tweede regel het derde element (mem) bijkomt, spreekt eigenlijk
vanzelvers. As alles. Melasse alles. De L is de L van L(ucebert). Hij hóudt zijn vinger
in de melasse, zo istie dan ook weer wel.
Als je met de Kabbala begint, is het einde zoek. De letters hebben namelijk ook
allemaal een bepaalde letterwaarde. De aleph heeft als letterwaarde 1, de shin 300.
Als je de letters van dit gedicht gaat tellen op de manier van Dr. Fred. Schuh (De
macht van het getal, Segboer, Den Haag, 1949), die een korte verhandeling over de
gematria houdt, dan krijg je ook iets heel geks: Aleph × Shin = 1 × 300 = 300 = as!
Ook toevallig!
De tarot (het kaartspel) is ook iets van de praktische Kabbala, volledig op de tien
sephiroth gebaseerd. In Le tarot gaf Prof. Gerard van Rijnberk een lijst van 1200
boeken over dit onderwerp. Ga er maar aan staan! Maar één ding hebben we in òns
kaartspel zeker overgenomen: de aas (Dts. As) is zowel de hoogste als de laagste
kaart (11 of 1) en de rest ligt daartussen. Net zoals bij
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Lucebert.

Het begin van de Zohar, met daarboven de Joodse letter Aleph waarin de tien sephiroth zijn verwerkt
[Uit: Guy Casaril, ‘Rabbi Siméon bar Yochaï et la Cabbale’; Ed. du Seuil, Paris 1961]

Ik zou nog uren kunnen doorgaan over die Kabbala en de as, maar ik houd maar
liever op, want ik weet toch al lang dat as alles is. Maar nog één ding - en dat haal
ik uit een boek, dat zelfs De Slegte moeilijk kwijt kan - (André Peters, Kabbala, De
Spieghel, Amsterdam, 1958): ‘...de persoonlijkheid is geïntegreerd in de lichtmens
(...) er is een voortdurend roepen, een voortdurend smachten van beneden naar boven,
maar ook van boven naar beneden, dat is de eerste horizontale balk van het kruis,
gevormd in de afgrond bóven het Universum. Een tweede balk is de grote verticale,
waarbij alles wat in de twee zuilen leeft, eigenlijk bijeen behoorde te zijn (...); doordat
de twee zuilen vaneen wijken, botsen zij op elkaar, uit de botsing ontstaat bewustzijn,
door de botsing ontstaat er droesem en as, uit de droesem en as stijgt de geest
langzaam, schok voor schok omhoog.’ (Curs. van mij. A.W.)
En datzelfde boek eindigt op blz. 284 met de volgende zinnen: Wie kabbala
bestudeert, neme weinig middelen en verdiepe zichzelf hierin. Want het is de ziel
die gaat spreken en het is de taal van de ziel die zich uit in haar beeldend
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vermogen. Als de Shekinah, de Goddelijke gratie van de Elohim, werkt in de mens,
wordt hij verlicht. Al het andere is aanloop, illusie en as.
O zo. 't Is maar dat je 't weet!

VIII
Terug naar het gedicht.
In de eerste strofe zagen we, behalve de as en de melasse, het verhaal van Noömi
(Naomi voor de liefhebbers) verteld, en daarbij associeerden we als vanzelf het
verhaal van Ruth. Bij Ruth hoort Boaz en bij die twee samen het kindeke Obed, dat
weer de stamvader was van Isaï uit wie een rijsje zou voortkomen (Jesaja 11:1 e.v.),
enz. Lees dat hoofdstuk maar eens: Moab komt er ook nog in voor! De verlossing
wordt erin gepredikt. Het nieuwe Babylon, het ludieke wereldje wordt er als Israëls
toekomstige heerlijkheid naar voren gebracht: ‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren
en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee
zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen
samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro
eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het
nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken’. Je vraagt je
af: ‘Wat doet die Noömi daar, en die Ruth?’ Ook daarvoor is weer een oplossing te
vinden in het Joodse mysticisme:
Het universalisme bereikt zijn hoogtepunt in het boek Ruth. Dit laatste, waarvan
de opzet in de eerste plaats historisch is, en dat de afstamming van koning David wil
verhalen, tracht eveneens aan te tonen dat ware godsvrucht niet beperkt is tot het
gebied van één volk, doch boven-nationaal is, en dat het principe van goddelijke
beloning voor goede daden niet gebonden is aan één ras doch op gelijke wijze geldt
voor alle mensenkinderen. (Isidore Epstein, Geschiedenis van het Jodendom.)
Maar desalniettemin: melasse alles. Wat is die Lucebert toch een onverbeterlijke
pessimist! Snap je zo iemand nou?
Nou, ik dacht dat het wel duidelijk was. De omkering blijft zich voortzetten. Mara
is uit Noömi ontstaan, bitterheid uit lieflijkheid, en dat gaat gewoon door: Uit Noömi
komt weer bitterheid voort, bij Ruth komt een noemer die zijn naam geeft (nadat ze
zich eerst op de dorsvloer bijna geprostitueerd had voor 6 kop gerst), een losser,
Boaz, die auslade (lossing?) verschaft en tevens eisenwucht (een ‘braakstalen code’);
of de sephiroth zwaait, m.a.w.: de tien sephiroth zijn gewoon in beweging gebracht,
en daar helpt nu eenmaal geen moedertjelief aan! Ze zwaaien de maten der metaphoon,
de maten van de Stem die achter alles klinkt, de maten van God. As alles. Melasse
alles. Van meethand melasse alles.
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Het woord metaphoon bestáát trouwens ook buiten Lucebert om. In 1878 ontwikkelde
Monsieur V. Mustel te Parijs een harmonium, dat een willekeurige verandering in
de klankkleur van enige stemmen toeliet. (Curt Sachs, Reallexikon der
Musikinstrumente, Olms-Hildesheim, 1913). Het kan verkeren!
Het is bijna ondenkbaar, dat Lucebert zijn metaphoon dáár gehaald heeft.
Waarschijnlijker is dat hij het woord gevormd heeft naar aanleiding van het
kabbalistische Metatron, dat volgens de overlevering de zetel aan de rechterhand
des Heren betekent, de zetel die voor het eerst werd ingenomen door Henoch die op
zijn 365e jaar door God werd ‘weggenomen zonder dat hij de dood zag’. De
Merkaba-mystici (Zie Gershom Scholem, Die jüdische Mystik in ihren
Hauptströmungen, (Suhrkamp Verlag) bezitten een verhaal volgens hetwelk Henoch
in de zevende hemel werd opgenomen, nadat zijn vlees in vlammen was opgegaan.
(As alles). Deze Henoch is later weer in de geschiedenis teruggekeerd als de ‘engel
voor wie men zich in acht moest nemen, omdat Gods naam in hem was’ (Exodus
23:20). Maar over de ‘verborgenheden’ behoeven we, geloof ik, niet verder te praten.
In de naam Lucebert zit ook genoeg verborgen.
Nog even verder over de metatron. Steeds komt die in latere geschriften voor als
de hoogste der schepselen, terwijl hij in de Schi'ura Koma, de Openbaringen van de
Merkaba-mystici, God zèlf is. Schi'ura Koma betekent niets anders dan de maten
der goddelijke gestalte. De stap naar maten der metraton - maten der metaphoon is
niet zo moeilijk te zetten. (Ook de meethand wordt weer iets duidelijker.) Over die
maten valt ook nog heel wat te vertellen. Heel de kabbala is er vól van. De Joodse
mysticus zoekt vol overgave naar de maten die de aardse schepselen nog steeds
verborgen zijn, want als hij ze vindt, is zijn toekomstig heil verzekerd. Vandaar die
hele kosmogonie die de kabbalisten hebben opgebouwd, een poging om de ruimte
van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Maar niemand had dat tot nog toe
op poëtische wijze gedaan. Lucebert tracht het!
(Tussen twee haakjes: Erik Slagter maakte mij attent op het feit dat Lucebert met
poëtisch heel gemakkelijk méér dan alleen maar dichterlijk bedoeld kan hebben;
wanneer hij het woord in zijn oervorm gebruikt heeft, betekent het scheppend.)
En zo zijn we weer bij ons uitgangspunt terug. Het wanhopig aan de ruimte
morrelen: Ik tracht op poëtische wijze...
Chaos. As. Irrsal und Wirsal. Melasse. Mara.
Een gekke vent, die Lucebert.
Maar toch geen opschepper, geloof ik, met die ruimte.
Gewoon een schepper.
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Naschrift I
‘Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. “Het is gezien”, mompelde hij, “het is
niet onopgemerkt gebleven”. Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap.’
(Einde van De avonden van G.K. van het Reve.)
Het is de eerste nacht van het nieuwe jaar en ik kan maar niet in slaap komen. Enkele
dagen geleden heb ik mijn artikel bij de Raam-redactie ingeleverd, maar het gedicht
blijft in mijn gedachten rondcirkelen: as alles... alles is as. Het zit me dwars,
doodgewoon dwars, dat ik iets in enkele pagina's heb moeten samenvatten, terwijl
ik misschien wel stof (en as) heb voor een héél boek. Veel van wat gezien is, is (voor
mijn lezer) onopgemerkt gebleven, omdat ik het wegliet. En daarom ben ik opnieuw
achter mijn schrijfmachine, mijn borrel en mijn asbak gaan zitten, wachtend op de
diepe slaap, die komen zal as alles gezien is.
Het einde van alle dingen is een volle asbak en een leeg glas, met een bodempje
droesem... Ik wéét het. Het is een beetje triest; mara. Van meethand af. Maar er is
één lichtpuntje: het gedicht van Lucebert. Want ondanks alles wat ik erover
geschreven heb, is dat nog steeds een mysterie voor me. En ook dát wilde ik u - lieve
lezer - nog graag even laten zien. Vergeef me, dat ik dat in mijn eigenlijke artikel
verzuimde. Want in wezen is het belangrijker - met de nadruk op rijker - aan te tonen
dat een gedicht een mysterie is gebleven, dan door ‘close-reading’ tot een bepaalde
uitleg te komen die hoogstens op een deel van vorm en inhoud slaat.
Vandaar dat ik er prijs op stel in dit naschrift te laten zien wat ik niet gezien heb.
U hebt daar recht op. (En de redactie van ‘Raam’ is het daar mee eens, anders zou
dit naschrift immers weggelaten zijn?) Het voordeel ervan is trouwens, dat ik ú nu
creatief ga maken, aan het dénken ga zetten. Ik men u. (Men = 3e pers. enk. v.h. ww.
mennen).
Maar ter zake.
Ik ga u gewoon enkele vragen stellen.
Heeft Lucebert er een speciale bedoeling mee gehad dat hij dit gedicht zo ‘Duits’
maakte? Ga eens na hoeveel woorden er tegelijkertijd Nederlands en Duits zijn,
sommige zelfs Duitser dan Nederlands! Maar waarom gebruikt Lucebert dan weer
woorden die in geen enkel Duits woordenboek - en ook niet in het Jiddisch voorkomen? Auslade en Eisenwucht. Ik heb wel getracht hiervan een ‘vertaling’ te
geven, maar Lucebert ‘kennende’, geloof ik, dat ik het véél te diep heb gezocht.
Iets anders: In geen enkele bijbel komen de vormen noömi en naphtali samen in
de spelling voor die Lucebert gebruikt. In de katholieke vertalingen
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staat wèl noömi, maar daarnaast neftali en noömi/naphthali (met h) komt in andere
bijbels voor. En wat nu zo vreemd is, is dit: de béste spelling - direct vanuit het
Hebreeuws - is de combinatie van Lucebert. Maar Lucebert kènt helemaal geen
Hebreeuws (of wèl?). Voor mij blijft hier de vraag: Heeft de dichter met naphtali de
zoon van Jacob bedoeld?
De spelling van barrabas (bijbel: barabbas) is óók tamelijk vreemd. De betekenis
van Luceberts bar... is héél anders dan de bijbelse betekenis. Of kende L. de spelling
van het woord niet zo goed? De meest voor de hand liggende oplossing.
Dat rijtje namen in r. 5 (5 namen) is overigens óók nog steeds een mysterie voor
me. Er ís een bepaalde ontwikkeling aan de gang, dat vóel je, maar wat er precies
allemaal gebeurt, kun je alleen maar benaderen.
Die 6 kop uit r. 8, terwijl de bijbel over 6 maten spreekt en Lucebert de maten in
dit gedicht toch óók niet uit de weg gaat, vormt een prachtige tegenstelling met hoofd
uit dezelfde regel, maar als je dan de volgende regels leest, gaat het je toch wel even
duizelen. Mijn uitleg pretendeert niets dan een trachten! Noömi betekent lieflijkheid,
pracht. De Zohar (waarin de sephiroth zwaait) betekent óók pracht. Toevallig? En
wat betekent Luce + bert? Allemaal toevallig.
De moeder van Napht(h)ali is Bala. Heeft dit iets met Baäl te maken, de vliegengod,
die eerst zonnegod en later asgod was? En Bala is óók weer een stad in Moab. En
die stad heet in het Hebreeuws Zohar (waarin de sephiroth zwaait). En Moab is een
van de zonen van Lot. As alles...!
Tel de maten eens in dit gedicht! Vijftig (Twintig + dertig). Ook al zo toevallig.
‘The act of creation was brought by the Infinite Light’, lees ik ergens. En wéér
kom ik bij de naam Lucebert terecht.
En dan heb ik nog niet eens over de maässe-boeken gesproken, het Maasseh
Bereshit o.a.: de geschiedenis van de schepping!
Het wemelt, ik duizel. Ik zie niets meer.
Het gedicht as alles is nog even vol-ledig als voorheen.
En dat doet me er ineens weer aan denken dat ik het over de ruimte van het volledig
leven had, toen ik begon.
Bent u er nú van overtuigd?

Naschrift II
Lucebert was zo vriendelijk me het gedicht as alles in handschrift toe te zenden,
voorzien van een speciale omlijsting, hetgeen méér was dan ik had gevraagd. (Dank!).
En wat zien ik? Een volledige sephiroth (vgl. ill. pag. 13),

Raam. Jaargang 1969

20
zowel in de vorm van het gedicht als in die van de omlijsting, met - o, foei, Lucebert!
- een uitbeelding van God (Gij zult u geen gesneden beelden maken!), van fenix (of
phoenix) in zijn airnest, oprijzend uit de as, waarin hij weer eens vijf eeuwen vertoefd
heeft, (de vijf eeuwen van kaïn enz.?).
Ik had Lucebert het gedicht in hs. gevraagd met de opmerking erbij, dat dit zeker
een dimensie aan het gedicht zou toevoegen. Nu ja, kijk zélf maar. En niet alleen
naar de mem!

Laatste nieuws (na de berichten van 11 uur)
(Uit een interview met Pieter Engels in het Eindhovens Dagblad van 11 januari 1969,
ter gelegenheid van diens tentoonstelling in het Van Abbe-museum):
Even verderop een mooi wit (doods)kistje, getiteld ‘Ashes of a modern art piece’.
Pieter Engels verklaart: ‘Dat is de as van een schilderijtje van Lucebert. Het is speciaal
gekocht bij Galerie 20 in Amsterdam. Compleet met de korting van de Rijkssubsidie...’
Gaat dat zien! (De tentoonstelling ‘Portrait of a century’ loopt tot 13 april 1969 in
het Stedelijk Museum te Amsterdam en wordt op 16 april gevolgd door een
overzichtstentoonstelling van het werk van... Lucebert.)
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Eldridge Cleaver
Toespraak op een bijeenkomst te zijner ere georganiseerd enkele
dagen voordat Cleaver moest terugkeren naar de gevangenis
Goedenavond allemaal. Eigenlijk geen idee wat ik zeggen moet vanavond. Ik weet
niet of dit zo maar een bezoekje is of een afscheid. Ik heb vandaag gesproken met
zijn reclasseringsambtenaar(1) en hij zei dat hij wilde dat ik hem woensdag de 27ste
om ongeveer half negen 's morgens op zou bellen. Dan kon hij me zeggen waar hij
met mij wilde afspreken om me naar San Quentin over te brengen. Ze willen de zaak
opnieuw in behandeling nemen om mijn voorwaardelijke invrijheidstelling te
herroepen en ik vermoed dat zij denken dat zij daartoe het recht hebben. In elk geval
gaan zij te werk alsof zij dat recht hebben. Omdat ik enige ervaring met hen heb,
weet ik dat zij, wanneer ze je in hun klauwen hebben, doorgaan met wat zij van plan
zijn, of zij er het recht toe hebben of niet.
Er zijn een heleboel mensen die niets van het gevangeniswezen afweten. Ik geloof
dat zij gevangenisbeambten net zo verkeerd bekijken als smerissen: zij denken dat
ze in zekere zin de bewakers van de wet zijn; dat zij er zijn om de maatschappij te
beschermen en dat alles wat ze zeggen waar is; dat er niets verkeerds is in alles waar
zij mee te maken hebben en niets verkeerds in wat zij doen. Nou, ik weet wel beter.
Niet zozeer uit eigen ervaring, als door de gevallen van anderen die ik heb
geobserveerd in de diverse gevangenissen in de staat Californië. Achter die muren
zitten een heleboel mensen die daar niet horen. En iedereen achter die muren wordt
onderworpen aan programma's die niet gerechtvaardigd zijn en die in geen verhouding
staan tot de redenen waarvoor zij daarheen gezonden zijn.
De reclassering in de staat Californië is alleen maar een verdomd kwalijke grap.
Ik weet ook niet hoe ik dat woord reclassering moet verstaan. Het veronderstelt dat
je op een bepaald moment ‘geklasseerd’ was en dat je van het rechte spoor bent
afgeraakt en naar zo'n garage of reparatiewerkplaats werd gestuurd om behandeld te
worden en vervolgens vrijgelaten. Gereclasseerd, en weer op het rechte spoor gezet.
Ik neem aan dat dat rechte spoor dit tafereel hier is: de vrije wereld. Veroordeelden
noemen ons hier de ‘vrije wereld’. Ik denk dat dit, nadat je een tijdje achter die muren
hebt gezeten, er uit begint te zien als de Hof van Eden. Ze kunnen al die kleine
conflictjes die zich hier

(1) In Californië is een reclasseringsambtenaar (parole officer), anders dan hier, een
staatsambtenaar die belast is met het toezicht op voorwaardelijk invrijheidgestelden. (Noot
van de vertaler).
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buiten afspelen niet zien. Alioto [Joseph Alioto, burgemeester van San Francisco]
lijkt op zo'n afstand niet zo erg op Al Capone. Inderdaad. Al Capone, Alioto - Big
Al. Allez-hoep Oto. De mensen achter die muren smachten ernaar, smachten ernaar
terug te keren naar de vrije wereld. Terug te keren in de maatschappij. Vrij te zijn
en niet teruggebracht te worden naar de staatsgevangenis.
Toen ik naar de staatsgevangenis ging, heb ik een beslissing genomen. Ik nam
mezelf eens flink onder handen en ik zei, nou, je hebt iets te veel van dit soort
uitstapjes gemaakt, je hebt er genoeg van. Het is heel duidelijk dat wat je gepresteerd
hebt vóór je hierin kwam niet voldoende was. Tijdens je verblijf hier moet je aan
jezelf gaan werken, jezelf onder handen nemen, zodat je wanneer je eruit komt eruit
blijft. Dus ik ontwikkelde waarschijnlijk zoiets als een sociaal geweten, liet me in
met de Beweging en gaf zoveel medewerking als maar in mijn macht lag. Toen ik
die beslissing nam, dacht ik dat de reclasseringsautoriteiten erg in hun sas met me
zouden zijn, omdat ze me altijd gezegd hadden dat nou juist te doen. Ze zeiden altijd
tegen me dat ik egoïstisch was. Ze vroegen me constant waarom ik me niet iets van
andere mensen aan ging trekken en eens begon mijn horizon te verbreden.
En dat deed ik dus, weet je wel. En nu wil ik u alleen maar dit zeggen. Ik heb meer
moeilijkheden gehad van de kant van de reclasseringsambtenaren en het Department
of Corrections, gewoon omdat ik relaties had met de Beweging, dan ik gehad heb
wanneer ik diefstallen, verkrachtingen en andere dingen waarvoor ik niet gegrepen
werd had gepleegd. Dat is de waarheid. Als ik op het matje moest komen omdat ik
een diefstal had gepleegd, nou, dan waren er een paar mensen die zich daar druk
over maakten. Maar dat leek binnen zekere grenzen te blijven. Dat leek niet het totale
gevangeniswezen of de totale reclassering te beroeren. Ze schenen ook niet erg veel
tijd te hebben om die zaak te bespreken, weet u. Op hun bezittingen werd je zaak in
een noodtempo afgehandeld. Je voelt dat ze er zelfs niet over nadenken. Maar ik
weet dat mijn zaak nu voortdurend op hun bureaus ligt en mijn reclasseringsambtenaar
heeft niet veel anders meer te doen dan mij in de gaten te houden. Hij wil weten waar
ik naar toe ga, hoeveel geld ik iedere maand verdien, waar ik woon, wanneer ik de
stad uitga, ik moet hem opbellen als ik weer terugkom in de stad en ik moet hem
toestemming vragen om dit te doen en om dat te doen.
Het is heel wat gevaarlijker om met woorden de smeerlappen die aan de macht
zijn aan te vallen dan met een revolver de Bank of America binnen te gaan en deze
zonder meer te overvallen. Bankiers hebben erg het land aan gewapende overvallen,
maar van iemand die opstaat en hun racistische stelsel tart, worden ze helemaal
hysterisch. Ik weet niet of er onder de toehoorders vanavond bankiers zijn, maar ik
hoop het wel. Ik hoop dat er tenminste één
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is, of een vriend van een bankier of iemand die de boodschap aan een bankier zal
doorgeven. En ik hoop vooral dat het er een is van de Bank of America. Ik hoorde
vandaag bij het nieuws dat onze broeder Cesar Chavez de Bank of America de oorlog
heeft verklaard. De Bank of America is Alioto's bank. Mijn vrouw vertelde me
vanavond dat ze een telefoontje had gekregen van de Bank of America: ze waren
van plan onze auto terug te halen omdat we met de betaling drie maanden achter
waren. Dat is niet waar, maar ik wou dat we er nooit één cent aan betaald hadden.
Ik wou dat ik er zo naar binnen had kunnen lopen en tegen dat stelletje had kunnen
zeggen: ‘Omhoog die handen, klootzakken! Ik neem deze mee.’ Want zo voelde ik
me. En zo voel ik me nu nog. Ik heb niet veel op met dat kredietstelsel - vandaag
halen, later betalen... maar zórg dat je betaalt.
Ik heb hem alleen maar niet meegejat omdat ik een bepaald klimaat wilde scheppen
voor andere dingen die ik van plan was. Daarom ben ik ook niet de Bank of America
binnengelopen. Of een ander etablissement om de van roof afkomstige handel daar
terug te eisen. Daarom weet ik niet wat zij van mij verwachten, begrijpt u? Ik heb
geen misdaden gepleegd. Ik heb niet het gevoel dat reclassering nodig is. Ik voel niet
de noodzaak om terug te gaan naar de staatsgevangenis van Dirty Red.
Gevangenisdirecteur Nelson? [Directeur van San Quentin]. De gevangenisbewakers
noemen hem Big Red, maar de veroordeelden noemen hem Dirty Red. Hij zit daar
aan de andere kant van het water op me te wachten, omdat we een klein wrijvinkje
gehad hebben. Hij mag me niet. Mijn reclasseringsambtenaar mag me niet. Hij vertelt
de journalisten: ‘Jawel, ik geloof dat hij echt een aardige kerel is. Ik geloof dat hij
zich buitengewoon heeft aangepast. Als het niet om die ene aanklacht was die tegen
hem is ingediend, zou ik volkomen bereid zijn de verantwoordelijkheid voor zijn
invrijheidstelling op me te nemen.’ Maar als u naar de reclassering gaat en die lieden
vraagt mijn dossier te laten zien, zult u maar één tenlastelegging tegen mij vinden
buiten de aanklachten die in Alameda County tegen mij ingediend zijn en waar nog
een uitspraak over gedaan moet worden. Voor die tenlasteleggingen ben ik nog niet
vóórgekomen. Ik heb ontkend daaraan schuldig te zijn. De enige wettige
tenlastelegging die zij hebben is: gebrek aan samenwerking met de
reclasseringsambtenaar.
Toen ik dat voor het eerst zag, kon ik niet begrijpen wat het betekende, want ik
heb me zowat dubbelgevouwen om met die druktemaker samen te werken. Dus vroeg
ik hem: ‘Wat betekent dat precies? Wat houdt dat in?’ En wat nu komt zal u zeker
verbazen.
‘Weet u nog dat u naar New York ging om de Davy Susskind Show op te nemen?’
‘Ja’, zei ik, ‘dat kan ik me nog herinneren.’
‘Herinnert u zich nog dat ik tegen u gezegd had dat u me moest opbellen
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als u terug was om me te laten weten dat u weer in de stad was?’
‘Ja, en dat heb ik gedaan, nietwaar?’
‘Nee, dat heeft u niet gedaan. Dat is tegen de regels.’
En dat is het enige wat ze in mijn dossier hebben en zelfs daar kan nog over getwist
worden. Al die andere dingen die ze op me tegen hebben, kunnen ze niet in een
dossier zetten, omdat dat tegen de wet is. Het is in strijd met de grondwet en ze
zouden zich schamen om het op papier te zetten en het in mijn dossier op te nemen.
Waarschijnlijk hebben zij nog een ander dossier dat zij onderhands laten circuleren.
Maar zij kunnen met nog niet één ding voor de dag komen dat mijn terugkeer naar
de gevangenis zou rechtvaardigen.
Ik moet even zeggen dat ik in die gevangenissen niets heb achtergelaten behalve
de helft van mijn geest en de helft van mijn ziel, maar die zijn daar gestorven. Ik kan
ze niet gebruiken. Ze zijn van hen. Ze mogen ze houden. Die zijn zij mij verschuldigd.
Die is de maatschappij mij verschuldigd en ik ben hun geen sodemieter verschuldigd!
Zij hebben niets tegoed. Alles wat zij van nu af aan krijgen, hebben ze maar te
accepteren! Ik geloof dat onze tijd gekomen is. Er is een punt bereikt waar een grens
getrokken moet worden, omdat de machthebbers van dit land volledig aan de kaak
gesteld zijn. Het recht staat niet aan hun kant. Wij weten dat zij om politieke redenen
over lijken gaan.
Ik heb een favoriet gezegde. Dat luidt dat er een moment is waarop het geluk
afgelopen is en de lafheid begint. Iedereen is bang voor de smeerlappen die aan de
macht zijn. De mensen hebben redenen om bezorgd te zijn, want zij hebben die
gestapo onder hun bevel. Die komen binnen met hun ploertendoders en revolvers,
en ze verdelgen je als dat nodig is om de wil van hun bazen uit te voeren.
Ik weet niet hoe ik het aan moet pakken om te wachten tot men in praktijk gaat
brengen wat men predikt. Ik weet niet hoe ik het aan moet pakken om daarop te
wachten. Want het enige wat ik zie is een zeer kritieke situatie, een chaotische situatie
waarin pijn is en lijden en dood, en ik zie geen rechtvaardiging in tot morgen uitstellen
wat je vanavond nog zou kunnen zeggen. Ik zie geen rechtvaardiging in uitstel totdat
andere mensen klaar zijn. Ik zie geen rechtvaardiging om niet in beweging te komen,
zelfs als ik alleen in beweging moet komen. Ik denk aan mijn houding ten opzichte
van deze misdadigers - onder wie mijn reclasseringsambtenaar - die de dienst uit
maken in het gevangeniswezen, die de dienst uit maken bij de reclassering. Ik kan
het met hen niet op een akkoordje gooien, want ik heb te lang gezien hoe zij de
mensen hun lulpraatjes hebben laten slikken. Ik wist dat er iets verkeerds was aan
de manier waarop zij de mensen behandelen. Ik wist dat dit hoe dan ook niet
gerechtvaardigd kon worden. Het kostte me veel tijd om er precies achter te komen,
althans tot mijn eigen tevredenheid. En toen ik begrepen
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had dat zij het tegenovergestelde zijn van wat zij verondersteld werden te zijn, werd
ik buitengewoon kwaad op hen. Ik wil niet toekijken hoe zij ongestraft ontsnappen.
Ik wil hen in de staatsgevangenis zien. Daar horen zij omdat zij zo vele misdaden
hebben begaan tegen onze menselijke rechten. Zij horen in de staatsgevangenis!
Wanneer je je aandacht richt op de gevangenissen voor volwassenen, zie je, als je
het begin van het proces probeert te achterhalen, dat deze gevangenissen een eindpunt
vormen. Maar als je echt wilt begrijpen wat er achter het gevangenisstelsel schuilt,
moet je kijken naar de jeugdgevangenis. Daar begon ik mijn loopbaan, toen ik een
jaar of twaalf was, vanwege een of andere tenlastelegging. Ik weet niet wat het was,
vandalisme denk ik. Ik geloof dat ik een fiets gestolen had, misschien twee of drie
fietsen. Misschien had ik een fietsenzaakje, ik weet het niet meer. Maar het had iets
te maken met fietsen. Zij brachten me naar de jeugdgevangenis en het kostte me
ongeveer zes maanden om er weer uit te komen. Toen ik daar was, kwam ik een
heleboel mensen tegen. Ik kwam een heleboel echte, aardige, puike jongens tegen,
die heel actieve, heel gezonde mensen waren, die fietsen gestolen hadden en dat soort
dingen. Toen kwam ik hoger op de ladder en ging van de jeugdgevangenis naar de
Whittier-tuchtschool. Ik haalde daar mijn diploma met lof en ging naar een andere,
weer iets hoger, de Preston-nijverheidsschool. Ik haalde daar mijn diploma en haastig
plaatsten ze me in de hoogste divisie, de staatsgevangenis voor volwassenen.
Ik merkte dat iedere keer wanneer ik in de gevangenis terugkwam dezelfde kerels
die gelijk met mij in de jeugdgevangenis waren geweest er ook weer waren. Zij
kwamen vlak voordat ik gearriveerd was of kort voordat ik vertrok. Zij bleken altijd
het decor te vormen. In het gevangenisstelsel van Californië brengen ze je van de
jeugdgevangenis naar de kolonie voor ouden van dagen ginds in San Luis Obispo,
en wachten dan tot je sterft. Vervolgens begraven ze je daar, tenzij je in de
burgermaatschappij iemand hebt die aanspraak maakt op je lijk, en de meeste mensen
daar hebben zo iemand niet. Ik merkte die golven, die generaties op. Ik had de kans
om andere generaties te zien die na mij kwamen, en ik heb met hen gepraat. Ik vroeg
hen of zij al eerder in de gevangenis waren geweest. Je kan hele afgestudeerde klassen
vanuit de jeugdgevangenis bevorderd zien worden, steeds hogerop. Het kwam mij
voor dat dit een maatschappelijke tekortkoming is, een tekortkoming die hoe dan
ook niet gerechtvaardigd kan worden. De kinderen in de jeugdgevangenissen kunnen
hoe dan ook niet schuldig verklaard worden, omdat zij ónschuldig zijn en zij
gerechtelijk vervolgd worden door een omgeving waarover zij geen zeggenschap
hebben.
Als je de volwassen gevangenen bekijkt, kun je er geen touw aan vast-
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knopen. Tegen de tijd dat die mensen daar terechtkomen, zijn ze gepakt voor moord,
verkrachting, diefstal en alle zware misdaden. Maar wanneer je hun verleden
onderzoekt, vind je de jeugdgevangenis. Je ontkomt er niet aan jezelf af te vragen
waarom er in dit land niet een programma voor jonge mensen is dat hun belangstelling
heeft. Waar zij actief bij betrokken worden en dat zo'n invloed op hen zal hebben,
dat zij gezonde individuen worden en een gezond leven leiden. Totdat iemand die
vraag voor mij beantwoordt, is de enige houding die ik ten opzichte van het
gevangeniswezen, inclusief de jeugdgevangenis, kan hebben: breek die muren af en
laat die mensen eruit. Dit is de enige vraag: hoe breken we die muren af en laten we
die mensen eruit?
Men staart zich dood op het punt in het partijprogramma van de Black Panther dat
de vrijheid eist voor alle negermannen en -vrouwen die vastgehouden worden in
federale, provinciale, gemeentelijke en staatsgevangenissen. Men vindt het moeilijk
om juist dat punt te accepteren. Men kan er nog wel inkomen dat we de politie uit
de gemeenschap willen laten verdwijnen, maar men zegt: ‘Die mensen in de
gevangenissen hebben misdaden gepleegd. Zij zijn schuldig bevonden aan misdaden.
Hoe kan je er zelfs maar aan denken ze eruit te halen? Als je ze eruit kreeg, zou je
ze dan in de zwarte gemeenschap opnemen en ze daar weer voor de rechter brengen
en ze weer terugsturen?’ Ik weet niet hoe ik dat probleem zou behandelen. Maar het
antwoord is nee. NEE! Laat ze eruit en laat ze met rust! Laat ze eruit, want voor ons
allemaal hierbuiten tellen ze mee. Laat ze eruit. Draag ze over aan de Black Panther
Party. Geef ze aan ons. Wij zullen voor hen de beloftes inlossen die het Vrijheidsbeeld
gedaan heeft en die nooit in vervulling zijn gegaan. Wij hebben een programma voor
hen dat hen bezig zal houden - vierentwintig uur per dag. En dan bedoel ik niet acht
grote, sterke kerels in een grote, in het oog lopende vrachtwagen, die een miserabel
benzinestation overvallen voor $751). Wanneer ik een samenzwering op touw ga
zetten om een overval te plegen, zal het de Bank of America worden, of de Chase
Manhattan Bank of Brinks.
Ik heb met Bobby Seale gewerkt aan de biografie van Huey P. Newton. Bob Scheer
en ik namen Bobby Seale mee naar Carmel-by-the-Sea. Maar we bleven van de zee
vandaan. We trokken in een klein strandhuisje en we hadden twee maatjes whisky,
wat bier, een bandrecorder en een grote stapel lege bandjes bij ons. We zeiden:
‘Bobby, neem die whisky en vertel over onze broeder Huey P. Newton.’ En Bobby
begon over Huey te praten. Een van de dingen waar ik helemaal kapot van was, was
zijn verhaal dat hij en Huey voordat zij de Black Panther Party organiseerden plannen
hadden gemaakt

1) Twee dagen daarvoor waren acht Panthers gearresteerd wegens een overval op een
benzinestation in San Francisco. De aanklacht tegen vijf van hen is sindsdien ingetrokken.
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voor een reusachtige bankoverval. Zij concentreerden zich daarop omdat zij inzagen
dat ze geld nodig hadden voor de Beweging. Dus probeerden ze een sleutel te
versieren om de kluis te openen. Maar terwijl zij daarover nadachten, dachten zij
ook na over de implicaties. Bobby vertelt hoe Huey op een dag, toen zij erover aan
het praten waren, opsprong en zei: ‘Die bank komt later. We hebben het over politiek.
We hebben het in wezen over de bevrijding van ons volk. Die stomme bank komt
later wel. Laten we onze broeders organiseren en dát proberen te fiksen. Laten we
ze bewapenen om de zwarte gemeenschap te verdedigen en dat zal hetzelfde zijn als
naar het Witte Huis trekken en zeggen: Omhoog die handen, klootzak. Wij willen
waar we recht op hebben.’
Dus er is een heel interessante en heel essentiële samenhang tussen opstand en de
door jezelf begane daden, een eigen, persoonlijke burgeroorlog. Wij spreken van een
burgeroorlog wanneer een maatschappij zich in tweeën splitst en er twee partijen
tegenover elkaar staan. Móet dat de definitie zijn? Kunnen vijfduizend mensen een
burgeroorlog ontketenen? Kunnen vierduizend het? Drieduizend? Twee mensen of
één? Of anderhalf of duizend? Of de helft daarvan? Kan één persoon het? Kan één
persoon een burgeroorlog voeren? Ik ben geen rechtskundige. Ik ben bepaald geen
rechter, maar ik zou zeggen dat iemand die in zijn eentje handelt in feite gewikkeld
zou kunnen zijn in een burgeroorlog tegen een systeem van onderdrukking. Zo
beschouw ik die jongens in die staatsgevangenissen. Het kan mij niet schelen waarom
zij gepakt zijn - diefstal, inbraak, verkrachting, moord, kidnapping, wat dan ook. Een
reactie op een situatie. Een reactie op een omgeving. In ieder sociologisch werk kun
je vinden dat je, als je mensen aan een onaangename omgeving blootstelt, kunt
voorspellen dat zij daartegen in opstand komen. Dat geeft aanleiding tot een
tegenstrijdigheid. Wanneer je een maatschappelijke eenheid zó georganiseerd hebt,
dat de mensen in groten getale ertoe gebracht worden in opstand te komen, hoe is
het dan mogelijk dat je ze achtervolgt en ze zegt dat ze in de schuld staan bij de
maatschappij? Ik beweer dat de maatschappij bij hen in de schuld staat. En de
maatschappij ziet er niet naar uit dat zij wil betalen.
Nu, op dit ogenblik zit er ginds in de jeugdgevangenis in Alameda County een
jonge knaap die Gregory Harrison heet. Hij is een jaar of veertien, vijftien en hij is
de leider van de Black Students Union op de Oakland Tech High School. Op dit
ogenblik hebben zij een aanklacht tegen hem ingediend wegens oproer. Zij hebben
hem aangeklaagd wegens oproer omdat de Black Students Union op die campus
wilde dat de geschiedenis van de negers in het studierooster opgenomen werd. Zij
willen dat er op hun campus een omgeving wordt gecreëerd - niet een die de negers
leert hoe zij zwart moeten zijn, maar een omgeving die de beperkingen opheft, zodat
zij gewoon zichzelf kunnen zijn en

Raam. Jaargang 1969

28
hun zwartheid automatisch zal gedijen. Zoals je een roos niet hoeft te leren om rood
te worden of een boom niet hoe hij blaadjes moet laten groeien. Je hoeft ze alleen
maar met rust te laten en geen zout op hun wortels strooien en dan zal een roos een
roos worden en een boom een boom.
Dat smerige, misdadige systeem. Dat systeem dat de vijand van de mensen is. Dat
systeem waarin wij leven en waarin wij iedere dag werken. Dat systeem waarin en
waaronder wij ons op dit moment bevinden. Ons systeem. Het systeem van ieder
van u, zonder één uitzondering. Als iemand van u misschien toevallig uit een ander
land komt, is het nog zìjn systeem, omdat het systeem van dat land een onderdeel is
van dit systeem. Dit systeem is slecht. Het is misdadig; het is moorddadig. En het
heeft de leiding. Het heeft de macht in handen. Het is aanmatigend. Het is krankzinnig.
En het beschouwt de mensen als zijn eigendom. Zozeer zelfs dat smerissen,
beschermers van de gemeenschap, zich gerechtigd achten om naar een campus te
gaan, een college-campus of een high school-campus, en de mensen met
ploertendoders op hun gezicht te timmeren. Zij slaan die mensen met die knuppels,
en ze schieten zelfs mensen dood als dat nodig is, om de wil van mensen zoals Ronald
Reagan, Jesse Unruh of Mussolini Alioto uit te voeren.
Heeft u Alioto ooit wel eens op de televisie gezien? Durft u te zweren dat u niet
bang van hem wordt als u hem ziet, of dat hij niet op Al Capone lijkt? Alioto doet
mij denken aan veroordeelden die ik heb gekend in de Folsomgevangenis. En dat is
geen tegenstrijdigheid. Wanneer ik het opneem voor veroordeelden, beweer ik niet
dat iedere veroordeelde eruit zal komen en zich aansluiten bij de Peace and Freedom
Party. Dat wil ik niet beweren. Toch eis ik zelfs de vrijheid voor diegenen die zó van
de maatschappij zijn vervreemd, dat zij iedereen haten. Jongens die op hun borst
tatoeëren: Born to Hate, Born to Lose. Ik ken een jongen die op zijn voorhoofd heeft
getatoeëerd: Born to Kill. Ook hij moet vrijgelaten worden. Want als Lyndon B.
Johnson dan al geen tatoeëringen op zijn voorhoofd heeft, het bloed druipt van zijn
vingers. LBJ heeft meer mensen gedood dan welke man ook die ooit in een gevangenis
in de Verenigde Staten van Amerika heeft gezeten, vanaf de eerste tot en met de
laatste. Hij heeft moorden gepleegd. En mensen als gevangenisbeambten,
politieagenten, burgemeesters en politiechefs zijn het er mee eens. Zij zijn zelfs voor
escalatie, waarmee zij bedoelen méér mensen doden. Dat wil ik niet. Van de mensen
die vanavond hier zijn, want ik zie zo vele gezichten die ik herken, durf ik te beweren
dat ik weet dat jullie het ook niet willen. Er is maar één manier waarop wij ervan af
zullen komen. Dat is door op te staan en krachtig een grens te trekken, een duidelijke
grens, en aan onze kant van de grens te gaan staan en die grens te verdedigen, met
alle noodzakelijke middelen, inclusief ons leven. Niet als offer, maar door de
smeerlappen met
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ons mee te slepen. De smeerlappen met ons meeslepen.
Ik kan me er niet mee verenigen de volgende vier jaar door te brengen in de
staatsgevangenis, niet met die gekken die daar de leiding hebben. Niet met Ronald
Reagan als hoofd van het Department of Corrections, zoals hij het hoofd is van elke
andere staatsinstelling. Niet met Dirty Red als directeur van de gevangenis. Als ze
Dr. Shapiro [een psychiater uit San Francisco en sinds lang voorstander van de
Panthers] directeur van San Quentin maakten, zou ik er direct naar toe gaan. Maar
zo lang zij daar sadistische maniakken hebben, gemene kerels, wrede kerels, die daar
de zaak regeren, zeg ik dat mijn belangstelling elders ligt. Mijn hart is hier bij de
mensen die proberen onze omgeving te verbeteren.
Jullie zijn nog gekker dan ik weet dat jullie zijn, als jullie al die diepzinnige en
belachelijke aanklachten kunnen doorlezen, al die openlijke politieke kunstgrepen,
en denken dat ik van plan ben daar iets mee te maken te willen hebben. Jullie kunnen
lullen zo veel je wilt en jullie kunnen zo veel orders uitvaardigen als jullie willen.
Ik ben van een misdaad beschuldigd in Alameda County en ik verlang ernaar vóór
te komen, want we kunnen ze wel aan. Wij zijn van plan de waarheid te zeggen en
de smeerlappen zullen leugens moeten vertellen en dat is moeilijk voor hen, vooral
wanneer wij zulke vaklieden als de hooggeboren Charles R. Garry [de advocaat van
Huey Newton] bij ons zullen hebben. Ik ben niet bang om een willekeurige rechtszaal
in dit land binnen te gaan met een advocaat als Garry, want hij kan de rechter en de
aanklager wel aan. Maar kom niet bij me aan met het verhaal dat jullie mijn
voorwaardelijke invrijheidstelling gaan herroepen op een aanklacht die mij negen
jaar achter die muren heeft gekost en waarvan ik volgende maand ontslagen zou
worden. Kom niet bij me aan met die lulpraatjes, want ik wil ze niet horen.
Vertaling: Thomas Nicolaas
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J.C. Damsté
Herfstavond
Met behulp van zijn brokkelige tanden schuift hij - handen tot vuisten gebald in de
broekzakken van zijn donkergrijs visgraatkostuum - de halve sigaar in zijn linker
mondhoek, op de manier die hij in een film van Clint Eastwood heeft afgekeken. In
de kamer naast de zijne hoort hij Gerrits kleinkinderen heen en weer hollen - hij is
alleen, als gewoonlijk. Hij zou weer naar Loes kunnen gaan (jij zesenzestig? ik geef
je hoogstens zesenveertig, liefje) maar dat kost hem iedere keer weer zoveel knaken.
Evengoed zègt ze het toch maar. En als zij het niet weten kanDrie lange zorgvuldig-veerkrachtige passen naar de ouderwetse manshoge spiegel.
Het is goddomme zonde. Hij knoopt zijn broek los en laat hem langs zijn bleke (maar
toch zeker nog gespierde?) benen omlaag glijden - de lange onderbroek - hij is wel
aan een schone toe - volgt - zijn eeltige nikotinevingers beroeren zijn geslachtsdelen.
Hier begint het leven. Hij zou nog eens iets moeten versieren - als vroeger - juffrouw
Ans die hem iedere dag zijn eten komt brengen (niet te vreten soms maar zij mag er
zijn), dat valt te proberen - U hoort hier eigenlijk helemaal niet, eigenlijk bent u nog
veels te jong en te flink. (Maar er was geen alternatief. Hij moest opgeborgen.) Zijn
broek zit weer; een beetje gekreukeld. Het vuilwitte bordje met boterhammen op het
lage tafeltje, beker melk ernaast. Met zijn rechtervoet haakt hij achter het verschoten
vloerkleed - struikelt. Hij klampt zich vast: zijn ene hand om haar schouder, de andere
op haar wollen borst. Door het jumpertje heen voelt hij de rand van haar beha op en
neer gaan. Druipend van het zweet, weggezakt in zijn gemakkelijke stoel, laat hij de
kalmerende woorden over zich heen gaan (juffrouw Ans is een zeer bruikbare,
kompetente kracht): U moet u eige een beetje ontzien, u neemt veels te veel hooi op
uw vork en dan krijg je dat. U bent tenslotte ook geen twintig meer. Versuft en
verslagen. Met intense weerzin bekijkt hij zijn avondeten. Walgend van de gedachte
zijn tanden in het korrelige brood te zetten - de dunne plakkerige melk door zijn
keelgat te laten vloeien. Zuchtend staat hij op - zijn benen lijken hem nauwelijks te
kunnen dragen - en giet de kroes leeg in zijn gebarsten wastafel; het brood laat hij
voorlopig maar staan - hij heeft plotseling haast.
Naar buiten; in godsnaam naar buiten.
In de gangen komt hij gelukkig niemand tegen.
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Het is druk en rumoerig in de donkere vochtige straten - spitsuur. Spits-uur.
Verkeers-spits. Hij moet ergens aan denken. Niet afdwalen nu: spitsuur - het uur van
de verkeersspits. Tipies - maar het gaat hem niet aan, in feite. Het laat hem koud is de zorg van anderen. Je moet niet op alles iets te zeggen hebben. Mensen die op
alles iets te zeggen hebben zijn geen prettige mensen. Nooit.
De fijne motregen vervormt de lichtpunten van de straatlantarens tot zwevende
zonnevlekken. Zonnevlekken - wat zijn eigenlijk zonnevlekken? Hoe moet hij dat
weten - denk ik altijd aan zulke vreemde dingen? vraagt hij zich opeens af. Die vrouw
(daar voor hem) lijkt op zijn vrouw, die vijftien jaar geleden van hem wegliep, met
de glazenwasser - Derkse of Dirkse heette die klootzak. Of zoiets.
Hij voelt zich rillerig: die miezerige regendruppels dringen door zijn kleren alsof
hij ze niet aanheeft, alsof hij naakt loopt. Om je te bescheuren - naakt op straat, hij,
Victor van den Burch (Victor - wat een mooie naam - betekent overwinnaar, zei de
direktrise), zesenzestig jaar oud, verdreven uit zijn oude huisje, opgeborgen afgedankt. Naakt op straat, de onzin. Naakt voor de spiegel - dat is heel wat anders
- dat moet je bijhouden. Wat/hoe bijhouden? Voor wie?
Huiverend duikt hij diep weg in zijn opstaande kraag, zijn ogen strak gericht op
een steeds verschuivend punt op de tegels voor zijn sloffende voeten. Anders dan
gewoonlijk negeert hij de vrouwen en meisjes om zich heen - heeft het beklemmende
gevoel dat zij door hem heen kijken - gezien hebben - Hij wordt moe - hoe lang loopt
hij al? Als hij eindelijk om zich heen kijkt merkt hij dat hij een aardig eind van huis
is geraakt (nog verder van huis, mompelt hij). Hij ziet er tegenop datzelfde stuk nog
weer eens terug te gaan lopen; gelukkig is daar een tremhalte. Bij het veel te kleine
wachthuisje staan minstens twintig nat-glimmende mensen zwijgend voor zich uit
te staren. Op een paar meter afstand blijft hij staan - ongemakkelijk - waarom kijkt
nu iedereen naar hem? Hij draait zich om maar de blikken laten hem niet los. Hij
vangt nu ook iets op van hun gemompel - ze praten over hem, terwijl ze ongemerkt
(denken ze, de schijtlijsters) een halve sirkel om hem vormen. Heb je die geile ouwe
lul ook voor de spiegel zien staan, vanmiddag, met zijn broek op zijn ongepoetste
schoenen? - Natuurlijk, iedereen heeft het immers gezien? Maar het mooiste is wel
dat hij daarna probeerde een dienstmeisje te verleiden, op zijn leeftijd. Goddank zette
zij hem flink op zijn nummer - dat lapt hij hem niet nog eens. - Het is een schande
dat zulke kerels nog vrij rondlopen. Stel je voor: in de kamer ernaast zaten kleine
kinderen te spelen - dat is toch onverantwoordelijk. Een vrouwestem - kijverig en
venijnig, natuurlijk.
Als de trem tenslotte waterspuwend komt voorrijden wendt hij zich met
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tegenzin naar de andere wachtenden die dicht opeengedrongen staan - bij elkaar
beschutting zoekend voor de rondstuivende regendruppels. Die moeten wel nodig
iets van mij zeggen, denkt hij verontwaardigd. 't Is goddomme net een kluit naaiende
kwallen. Jullie zijn zelf viezeriken, zegt hij luid. Niemand antwoordt. Als de
vouwdeuren openklappen wijken de mensen terug alsof een wolk pestbasillen naar
buiten gestuwd wordt. Daar - nu kijken ze weer allemaal naar hem. Een jonge man
met een breed rood gezicht en blond krullend haar maakt een uitnodigend gebaar een tikje ongeduldig. Ga je gang, opa, klim d'r maar in. Aha - is het zo laat: hij mag
voorgaan - kunnen ze zien of hij erin blijft. En wat dan nog? Hij stapt in, heel
langzaam, hij zal ze krijgen, die laffe schooiers. Als zijn kaartje gestempeld is schuifelt
hij op z'n dooie gemak, breeduit, naar een vrije zitplaats. Met beide handen houdt
hij zich vast - het kaartje in de mond geklemd; als hij het tussen zijn lippen vandaan
haalt zit er een klein boogje van speeksel op het dunne karton. Hij kijkt even rond ja - het is de laatste plaats. Net goed.
Pardon, mag ik even? vraagt de vrouw achter hem voor de derde maal; de wagen
heeft zich inmiddels weer in beweging gezet. O god, ze staan allemaal achter hem
te dringen - ze zullen hem omver gooien, vertrappen.
Juist terwijl hij haastig gaat zitten gieren de wielen klagelijk krijsend door een
verraderlijke bocht. Zijn rug stoot hard tegen de ijzeren rand onder het venster - een
stekende pijn schiet door zijn verstijvende lichaam. Een ogenblik blijft hij roerloos
zitten, één been nog in het middenpad. Dan loert hij wantrouwend om zich heen heeft iemand de pijn op zijn gezicht gezien? - in jezusnaam geen medelijden. Nee niemand; niemand heeft het gezien. Wie zou het trouwens opgevallen zijn? De herfst
is een slechte tijd voor oude mensen.
Tergend traag voelt hij de pijn wegzakken. Een plotseling losgebarsten wolkbreuk
maakt de grote ruiten van de trem ondoorzichtig.

R.A. Cornets de Groot
Een grote orde in klein bestek
Men kan natuurlijk van alles een filmscenario maken, zelfs van Vestdijks Madonna
met de valken. De vraag of zoiets met de bedoelingen van de auteur strookt, moet in
dit geval ontkennend worden beantwoord. In zijn essay Albert Verwey en de idee
lanceert Vestdijk zijn zg. Isolatietheorie, die men
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niet moet opvatten als een weerlegging van Verweys gedachte dat poëzie die door
de idee geleid wordt, vanzelf een reeks gedichten tot stand brengt. Zijn theorie betoogt
dat een gedicht uit zo'n reeks niet noodzakelijk in samenhang met de gedichten
daarvoor en daarna gelezen hoeft te worden: het geïsoleerde gedicht heeft evenzeer
een zin buiten de samenhang om. Leest men zulke gedichten tóch in de samenhang
die de dichter ze schonk, dan nog leest men ze om hun zelf, mag men zeggen; de
voorstellingen die ze oproepen, hebben dan ook niets van een film, maar van een
reeks foto's, waarbij het maar al te vaak zo is, dat tussen foto a en b heel goed een
groot aantal andere foto's had gepast, even zinvol als b, of wellicht zinvoller. Voor
het filmscenario dat Rein Bloem opstelde (Raster, okt. 68), bestaat dan ook geen
enkele reden; het gaat hier niet om een ‘verhaal’ of zelfs een ‘goed verhaal’, maar
om een zanger die in penibele onstandigheden verkeert, van welke omstandigheden
men zich door St. Michielsgestel en de Scheveningse strafgevangenis heel goed een
voorstelling kan maken, als men wil. Wie trouwens de kleine bloemlezing kent die
Vestdijk van Madonna maakte in zijn Een op de zeven, weet dat die niet minder zin
bevat dan het geheel. Het verhaal van Madonna kan na het eerste hoofdstuk, De
ontmoeting die het volgende hoofdstuk De vlucht al in kiem in zich bevat, elke
denkbare richting op. Maar wie de eerste acht sonnetten gelezen heeft, weet dat die
richting er niet zo erg op aan komt. Het gaat hier om iemand die in het paradijs is
gezet en eruit wordt gegooid, om voortaan te moeten leven met het terugverlangen
naar die staat van gelukzaligheid, in de wetenschap dat die onbereikbaar is, en iedere
stap erheen een nederlaag, die tóch uitkomst belooft. Die stap wordt dan ook wel
degelijk gezet: de natuurlijk-volmaakte mens zet die stap, en de zanger die het beeld
van die mens in zich draagt, volgt, - ook al gelooft hij of is hij ervan overtuigd dat
zijn voorbeeld zo'n stap niet zetten kán. Soms doet men zichzelf geweld aan - pas
achteraf blijkt hoezeer men juist toen het volledigst zichzelf was. Het verhaal kan
iedere richting uit. Maar waar in dit verhaal het middelpuntzoekende element (poëzie
is altijd ik-zoekend) samenvalt met het streven naar de zuiverheid van de oorsprong
(uit deze formulering blijkt dat het streven naar zulke zuiverheid niets anders is dan
het streven van het ik naar het zelf), kan het moeilijk anders, of ook het verhaal loopt
niet rechtlijnig van het begin naar het einde door, maar volgt een middelpuntzoekende
curve (evenals de sonnetten waaruit het verhaal bestaat).
Formeel komt dat zoeken tot uitdrukking in het slotsonnet dat de vervulling inhoudt
van wat de zanger in het eerste voorzweefde, waardoor dat dan ook een dimensie
extra krijgt. Het wordt op een hoger niveau geplaatst, en aangezien dan de cyclus
opnieuw begint, wordt ook de cyclus ‘verhoogd’: het rad van het bestaan komt
opnieuw in beweging, maar op een hoger bewust-
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zijnsniveau. Men mag ook zeggen, dat de laatste nederlaag de eerste extase is. Maar
al voor deze wending, en eigenlijk om zo'n wending mogelijk te maken, nam het
verhaal al een keer, en wel in het belangrijkste hoofdstuk van dit verhaal, dat daarom
het langste is (het bestaat uit 24 sonnetten), De loutering. Voor dit hoofdstuk geldt
nl. precies al datgene, dat ook geldt voor het verhaal in zijn geheel: hier wordt de
zanger als kind in het paradijs gezet, eruit gegooid, en belast met het verlangen naar
oorspronkelijk geluk: ‘Bejaardheid kromt zich naar de kindertijd’, zo begint sonnet
CXXI. Het brengt de kromming die wij al zagen tot uitdrukking: de volwassene
verlangt naar zijn jeugd (die hij idealiseert), zoals het kind verlangt naar de moeder
(die het idealiseert). Dit hoofdstuk verschaft de lezer het noodzakelijke materiaal om
de ‘psychologie’ van de zanger te kunnen kennen, en een psycholoog, maar ook al
de psycholoog-in-ons, kan met behulp van deze stof de levensloop van deze zanger
‘einfühlend’ begrijpen. Van veel meer belang zijn deze onthullingen voor de zanger
zelf, niet omdat hij daardoor ook iets te weten kan komen over zijn ziel, maar omdat
hij ziet, in heldere lijnen, hoe reeds in zijn jeugd de weg werd voorgetekend, die hij
nà die jeugd ging en gaan moest. Heel die jeugd dient hem nú tot symbool voor het
heden (en de toekomst) en het is dit symbool dat het de zanger mogelijk maakt, zich
te verlaten op bovenpersoonlijke gestalten. Bewust vereert hij de moeder als Maria,
minder bewust speelt hier Oedipus zijn rol (dat geldt voor de zanger, niet voor de
dichter, die de zanger deze Oedipus toespeelt). Hoe bewust Vestdijk daarentegen
vooruit loopt op zijn eigen mythe Mnemosyne in de bergen (zie sonnet CXV, CXVI,
CXXII, CXIX, CXXVI, CCIII) valt moeilijk uit te maken, maar hogelijk bewust
wordt in sonnet CI de zanger als kind ten tonele gevoerd. Want zo wij aannemen dat
zijn jeugd een symbool is geworden voor het volwassen leven, dan kan het niet anders
of dit kind is voor de (volwassen) zanger het prototype van de natuurlijk-volmaakte
mens, het beeldloze beeld dat hij in zich draagt en volgt: zijn eigen schepping, en
onbereikbaar ideaal. Dat dit kind niet de natuurlijk-volmaakte mens zelf is, blijkt uit
het feit dat het integendeel in hoge mate onvolkomen is (CXII), al wil het volkomen
wórden (CXXIII), hetgeen ogenschijnlijk mislukt (CXXIV) en jammerlijk mislukt
(CXXV en verder), ofschoon al die mislukkingen bijeen in wezen het wordingsproces
vormen! Zo ‘groeit’ in dit moment de zanger, gelijk hij groeide als kind. En zoals
hij als kind heil vond bij de moeder (die daartoe vergoddelijkt wordt), daar zoekt hij
thans - waar het zoeken van een toevlucht bij die moeder door die groei (tijdens
welke de moeder, die hem door haar verhouding met de vader ‘verraden’ heeft, wordt
gediaboliseerd, zie sonnet CXXVII, CXXVIII) onmogelijk geworden is, en een vlucht
in het verleden geen oplossing - zijn heul bij hemelser gestalten: bij de ‘moeder’ die
de ge-
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liefde was, en madonna werd. Zij lokt hem naar zich toe, hoezeer ook zij een
schepping is van hem. Hier wordt de moederbinding opgelost, en neemt de
geïdealiseerde geliefde de functie van de moeder over, en wel zo volmaakt, dat ook
zij tot de rang van de natuurlijk volmaakte mens verheven wordt, en zelfs tot die
-wijl zij in de mythologische gedaante van een madonna verschijnt- van de eeuwige
mens, minder omdat zij eeuwig leeft, dan omdat zij, voor hèm, de zanger, eeuwig
geldt, zoals Vestdijk zich in De toekomst der religie uitdrukt. En hier manifesteert
zich de subtiele verhouding tussen de betekenis die dit hoofdstuk heeft voor de
onbevangen lezer, en die, die ze heeft voor de zanger. De onbevangen lezer zal dit
hoofdstuk gemakkelijk voor een psychologisch rapport houden, of voor een
pathografie. Maar voor de zanger houdt het een religieus streven in, naar een ideaal,
dat, blijkens de slotregels van het slotsonnet niet hoog genoeg kan worden gesteld.

Maarten Beks
Salvador Dali, naadloze kunstmatigheid
Het Stedelijk Museum in Amsterdam bezit geen schilderij van Salvador Dali. Daar
zit van alles achter natuurlijk, vooral waarschijnlijk de behoefte om in noodgevallen
aan de hand van een naam te kunnen aantonen, dat men wel degelijk normatief te
werk gaat, hoever men overigens ook durft gaan met de theorie van Het Venster. Het
Venster dat men opent op het Gebeuren in de Kunst Van Vandaag.
Wanneer men, gegeven de beleidslijn van het Stedelijk (die alles met de frontpagina
van een krant van doen heeft en heel weinig met de kunstpagina), een schilder, die
zo duidelijk existeert dat men door hem niet te tonen zijn afwezigheid tentoonstelt,
is men wel gedwongen te denken aan de expositie van een standpunt.
Mag men Carel Willink geloven dan is het met de dialectische ontwikkeling van
dit standpunt in de geest van de heer Sandberg aldus gegaan: Willink: ‘In '55 had ik
een tentoonstelling in het Stedelijk; toen zei ik tegen Sandberg: u moet een Dali
kopen. Sandberg zei: meneer Willink, ik vind het zo
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verschrikkelijk lelijk. In '61 zei ik hetzelfde. Toen zei Sandberg: dat is niet meer te
betalen.’
Dat staat in het in V.N. gepubliceerde Bibeb-interview met Willink en het wordt
geciteerd door Gerrit Komrij in zijn bijzonder amusante inleiding tot de door hem
samengestelde ‘bloemlezing’ (er bestaat tenslotte ook een Sadeanthologie) uit Dali's
geschriften La Vie Secrète de Salvador Dali en Journal d'un Génie, in de serie
‘Privé-domein’ van de Arbeiderspers verschenen onder de titel Mijn leven als genie.
Nu heeft iedereen Sandberg wel eens wijze aankoop-adviezen verstrekt. Er zijn er
waarschijnlijk nog meer, die Sandberg hebben afgeraden iets te doen wat hij - verlicht
despoot, regent, doorgewinterd ingénu, enfant terrible en éminence grise en dat alles
voor de prijs van één aardige, eenvoudige man - natuurlijk toch heeft gedaan en tot
elke prijs had moeten nalaten, gesteld, dat hij ons ervan had willen overtuigen, dat
hij ook niet in de gevallen, waarin hij terecht Ja zei daartoe hoofdzakelijk in staat
was, omdat hij tegen Nieuws Nooit Neen kon zeggen. Die harde nieuwsmentaliteit
is in de sfeer van het Stedelijk blijven hangen, ook nadat de grote circusdirecteur,
die Sandberg was, was vervangen door een bekwame hoofdredacteur, ontvankelijk
voor alles wat nieuws is, behalve voor het verschrikkelijk lelijke, het onbetaalbare
nieuws.
Als men Sandberg een circusdirecteur noemde bedoelde men dat hartelijk
bewonderend, zoals men in de vijftiger jaren ieder gedrag bewonderde waardoor nog
eens nadrukkelijk werd benadrukt, dat men zich met snelle newsgetters, niet met
vooroorlogse intellectuelen, niet met Forum-critici onder elkaar voelde. Met andere
woorden, waaronder één van Dali: in het waarlijk levendige, integralistisch gelovige,
en - dus - tijdelijk ook zeer creativerende klimaat in en rond het Stedelijk, in en rond
‘Cobra’ (nu alweer onderschat door bijna allen, die erdoor zijn gemaakt), stak ook
een goed stuk collectieve ‘debilisering’. Men was het eens op de grondslag van iets
dat zowel een (nog) ketters als een (al lang) officieel karakter had (een grappige
figuur als Prange kon door een groepje almachtige ketterjagers huilend worden
nagewezen als de grootinquisiteur), men liep met open ogen in alle hinderlagen der
goede ‘kwade trouw’, men schikte zich in een de actualiteit tot middeleeuwse
antithesen versimpelende ikonografische code, aan inhoudelijk gezien letterlijk niets
- de katalogusinleidingen van Sandberg - werd een enorme typografische nadruk
gegeven, slecht proza werd aldus minstens tot een vindplaats van concrete poëzie.
Kortom: de revolutionering van de informatie op het stuk van het nieuwe beelden op zichzelf een daad van grote sociologische betekenis, die volstrekt op naam van
Sandberg dient te blijven staan, al hebben honderden er betekenis aan ontleend werd een
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‘succès fou’, omdat het nieuwsorgaan dat daartoe in het leven werd geroepen,
sprekend op De Telegraaf (een Telegraaf voor manifeste niet-Telegraaflezers) leek:
het Nieuws nu, de controle komt later, de beschouwing nooit, tenzij de controle en
de beschouwing, die dan noodzakelijk moeten staan in de toonaard van de morele
verontwaardiging, zelf nieuws opleveren.
Als het Stedelijk met zoveel nadruk weigerde om nieuws, dat Nieuws was en bleef,
op zich af te laten komen, mag men veronderstellen, dat er een ethisch oordeel in
het spel was. Dali is achtervolgd door zulke moralistische erupties van estheten.
‘Meneer Willink, ik vind het zo verschrikkelijk lelijk’, dat is het panische gevoel van
opluchting, dat zich meester maakt van iemand, die tot de ontdekking komt, dat er
dingen zijn, die hij nog steeds, net als in de oorlog, zonder reflectie kan afwijzen.
Dat gaat te gemakkelijker, als men weet, dat ook mensen, die voor geen klein beetje
surrealistische verderfelijkheid vervaard zijn, met elkaar hebben afgesproken, dat
het in het geval Dali om een surrealistische afvallige, een moderne raté gaat, en dat
zij zullen verzwijgen dat er in werkelijkheid sprake is van een laatste ethisch taboe.
Terwijl men het er anderzijds weer over eens is, dat deze zwijgplicht mag worden
geschonden zo vaak het woord ‘ethiek’ kan worden vervangen door het woord
‘politiek’ en zo vaak het met behulp van enige het intellectueel comfort dienende
scholastische trucs mogelijk is ‘facisme’ te lezen waar sprake is van een anarchisme
zonder verzachtende omstandigheden, zonder alle deugdzame zelfbeperkingen der
absolute vrijheid - het engagement, het inzicht van de ‘waarlijk vrije mens’ in de
historische noodzakelijkheid -, die de theologie vanouds onder de kleine lettertjes
heeft opgenomen.
Dali's ‘fröhliche Wissenschaft’ (die op onwetenden veel indruk maakte, zodat de
ingewijden concludeerden, dat men dus, zoals men al verwachtte, met Kitsch te doen
had) paste eenvoudig niet in een op vrolijke mythen ingericht museum, dat het
nadenken impopulair en tot een aangelegenheid van squares heeft gemaakt. En een
heel klein beetje nadenkendheid leert ons, dat het Stedelijk geweigerd heeft plaats
in te ruimen uitgerekend voor alles wat ook de heren van Rappardt en Algra tegenstaat,
alles wat bedenkelijk is, omdat het irritante bedenkingen formuleert, alles wat voet
geeft aan het soort twijfel, dat verder gaat dan de geïnstitutionaliseerde twijfel (die
een geloof is), aan de geïnstitutionaliseerde religie. Iedere toespeling op een
geesteshouding, die ginds door Dali, hier door van het Reve wordt vertegenwoordigd,
werd van de niet meer dan humanistische twijfel en dus ook geen volwassen ironie
verdragende museumwanden geweerd tot men er niet meer onderuit kon een
uitzondering te maken voor Francis Bacon, een tentoonstelling, die in één klap bijna
alle echte schilders van de volkse vrolijkheid genas en waarvan het museum zich
spoedig herstelde door het in enorme doses innemen van de
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nieuwe nu uit Amerika aangedragen onbekommerdheid.
Bacon kon voor een keertje - met een beetje commentaar in het inmiddels alweer
bemoedigend klinkende existentialistische ‘Jargon der Eigentlichkeit’ (Adorno) komt
men ook daar wel overheen -, maar Dali bleef een onmogelijkheid. ‘Bij de klassieke
meesters zoek ik het onbewuste, bij de surrealisten het bewuste’ zou Freud tot Dali
gezegd hebben en dat was een van de beste opmerkingen, die een grootvader ooit
over zijn kleinkinderen heeft gemaakt en, dacht ik, het kriterium dat men zou dienen
aan te leggen bij de beoordeling van surrealistisch werk. De Nederlandse musea
zochten - althans vonden - het onbewuste in de modernen en accepteerden bij voorkeur
die surrealisten, die zich middels een het hele surrealisme verharmlosende wijze van
gebruik van de Bretonse methode van het psychisch automatisme verder dan alle
realisten verwijderd hadden van een bewuste explicitatie van de onderbewuste
drijfveren, die hen deed schilderen wat zij schilderden. Als men - met Breton - van
het surrealisme verwacht, dat het toegang zal verlenen tot de processen, die onze
gedachtegangen in feite beheersen, staat men veel dichter bij intellectualistische
symbolisten als Mallarmé en Valéry, die zich de poëzie dachten als een
veruitwendiging, een grafische voorstelling van de wijze waarop het denken zich
afspeelt, dan bij de zwoele, niets verhelderende, alle bestaande helderheid
verdonkeremanende dromerigheid van al die favorieten van Breton's oude dag
(waaronder wel Dalinianen als Moesman, maar geen Dali).
Freud had blijkbaar de geschriften van Dali niet van node om de schilderijen van
Dali te kunnen lezen. Wij en wat erger is mét ons de hele vereniging van surrealisten,
wier werken al lang in alle museale bloemlezingen ener moderne romantische poëzie
zijn ondergebracht, moesten eerst dit dagboek, geschreven in de stijl van ironische
overstatement, die ons inmiddels dankzij de ‘Kroontjespen van Greonterp’ voldoende
vertrouwd is, kunnen lezen om te ontdekken hoeveel onbenullig-linkse aanstellerij,
hoeveel lafheid en kitsch er stak in onze collectieve afwijzing van Dali als een op
dollars azend neuroticus, die zich aanstelt als een paranoicus. En om erachter te
komen, dat wat wij aanstellerij noemden door Freud in één oogopslag werd herkend
als een houding van integrale desbewustheid, de aanstellerij van iemand, die weet
waartoe hij zichzelf heeft aangesteld (terwijl we ernaar mogen raden wat Freud
gedacht zal hebben van al die acceptabele surrealisten, die zich bij hun beste weten
niet aanstelden en zichzelf en ons dupe maakten van een eerlijke pose, die nooit
voorwerp was van eerlijke reflectie). Freud was de enige freudiaan, die niet zocht
naar de echte kleine ‘Avidadollars’ achter de in metafysische koersen speculerende
aansteller, maar die de authenticiteit van Dali vond in zijn naadloze kunstmatigheid.
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Dali is geen paranoicus, noch iemand die de paranoicus uithangt (‘Het enige verschil
tussen mij en een gek is dat ik niet gek ben’) op een neurotische manier, maar hij
kent onze kwalen en benauwenissen, hij heeft in zijn kunstmatigheid onze natuurlijke
paranoïde staat aangenomen. Er is een - voor ons - bevrijdende methodiek in zijn
wijze van vluchten. Dali vlucht als iemand wie het erom te doen is zoveel mogelijk
informatie op te doen in de vlucht, zijn kunst is een kunst van beheerst achteruit
schrijden voor een imaginaire tegenstander (die dus even reëel is als de
verbeeldingskracht zelf), die ophoudt denkbeeldig te zijn en terreur over het denken
uit te oefenen, als zijn tastbaar portret (onwezenlijk voor de verbeelding) gereed is.
De ‘kritisch-paranoïde methode’ is een operatie, die natuurlijk in beginsel door
iedereen, die bevrijding zoekt in vormgeving, wordt toegepast. Maar voor de
‘universeel intellectualistische dandy’ Dali is niet alleen de verlossing, maar ook de
schepping van de tegenstander een kunstgreep, een zaak van kunstmatig in en uit het
leven roepen van de demonen, die de denkprocessen der minder volstrekt
geïntellectualiseerden in feite beheersen.
Als de meeste Spaanse denkers is Dali weinig toegankelijk voor het ‘engagement’,
tenzij dit de meer dan levensgrote, metafysische vorm kan aannemen van het offer,
bestaande in het aanvaarden van het volstrekte dégagement, dat verlossers in staat
stelt het leed van de wereld op hun schouders te nemen (om het niet te hoeven
aanzien). Het plaatsvervangende, sacramentele lijden, waartoe men eerst kunstenaar
moet worden, gaat Spanjaarden van allerlei type (Unamuno, Ortega, Dali) beter af
dan practische, redelijke solidariteit met het proletariaat. Volgens de wufte Ortega
is het de taak van de filosoof getuige te zijn, buitenstaander, martelaar. ‘Het woord
martelaar betekent eigenlijk getuige’ zo houdt hij een meisje voor tijdens een enigszins
flirterige ‘discussie op de golfbaan’ waarin hij haar probeert uit te leggen waarom
het zijn zending is zich van flirt te onthouden. U ontleent werkelijkheid aan mijn
bereidheid getuige te zijn van uw schone presentie, zo ongeveer houdt hij haar voor,
wel wetend, dat deze onthechte observateursrol zijn mondaine stellingen zeker niet
verzwakt. Ook Dali is een groot amuseur, maar het meer dan Proustiaanse
martelaarschap, waarop hem dat komt te staan, wordt ons op iedere bladzijde
schaamteloos - en waarover zou een oog zonder identiteit zich schamen - breed
uitgemeten. Waar Ortega de mondaine fransige redelijkheid parodieert om zijn
martelaarschap op gepast luchtige wijze aan de vrouw te brengen - men ziet hem
monkelen, de ascetische versierder en hij wenst dat men dat ziet - maakt Dali een
veel gevarieerder en gevaarlijker gebruik van zijn buiten-menselijke en
buiten-maatschappelijke situatie. Hij valt minder op ijdelheden te betrappen in de
overbewuste beschrijving van al zijn ijdelheden, hij is meer monster en meer engel,
meer zondaar (zonder
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enige kleinmenselijke noodzaak tot zondigen) en meer heiland dan Ortega, bovendien
afficheert hij zichzelf veel volstrekter als een a-politiek wezen én als meer geneigd
zich politiek te compromitteren dan de elegante vertegenwoordiger van het linkse
Spanje als hoedanig Ortega tot onder het bewind van Franco kon blijven fungeren.
De republikein Ortega, in al zijn onthechtheid nog lang niet verheven boven de rol
van tacticus, kon in Spanje blijven doceren, terwijl de tegenover ‘zacht rose’ en ‘flets
paarse’ figuren graag als katholiek, traditionalist, verdediger van de hiërarchie en
van de strenge renaissancistische kunst coquetterende Dali, die begrijpend glimlacht
als men hem daarom een fascist noemt, zich wijselijk en behagelijk schikte in de
halve ballingschap, die nu eenmaal bij zijn kritisch-paranoïde situatie hoort. Hij
accepteerde om de toestand nog onoverzichtelijker te maken, om zijn vijanden vanuit
een nog ongenaakbaarder verdomhoek te kunnen bespieden en waarschijnlijk om te
provoceren, dat hij daarover door de lang niet malse Alain Bousquet aan de tand zou
worden gevoeld tijdens een radio-interview (in Komrij's bloemlezing integraal
opgenomen) een medaille uit handen van de generalissimo. Hij had er wel twintig
willen krijgen, vertrouwt hij Bousquet naief toe en hij laat doorschemeren dat hij er
ook wel zoveel van Stalin had willen krijgen, best wetend, dat hij zich daardoor niet
populairder maakt bij de zojuist en bloc gedestaliniseerde linkse intellectuelen. Het
is - en men vraagt zich af of de professionele doorhebbers dat nu doorhebben of niet
- een demonstratie tegen het engagement dier brave kunstenaars, die een literaire
prijs weigeren om een persprijs te verdienen.
Grote kunstenaars hebben - de uitspraak is van Beljon, geloof ik - een hoerige
mentaliteit. Leonardo en Goya hadden de bescherming van allerlei hele en halve
incarnaties van de duivel hard nodig om God in vrijheid te kunnen dienen. Picasso's
waardevaste dollars komen goeddeels uit geen betere bron dan Dali's waardeloze
medailles, maar Dali vindt het prettig zich voor te stellen, dat men als schilder,
behalve een ondernemer, die dollars ontvangt uit handen van andere ondernemers,
ook nog zoiets als een staatshoofd met volmaakt macchiavellistische principes kan
zijn, dat door allerlei andere staatshoofden symbolisch naar de ogen wordt gezien.
Dali voelt zich uitstekend in zijn rol van verrader - ‘Ik begon mijn leven met verraad
te plegen jegens de stand waaruit ik afkomstig was, de bourgeoisie, om vervolgens
onophoudelijk de goede eigenschappen te verkondigen van de aristocratie en de
monarchie’ -, want hij werd daardoor (als Goya) de schilder, die hij wilde worden.
Picasso schilderde, omringd door burgerlijke miljonairs, veel rijker dan Dali's prinsen
en hertoginnen, het oeuvre van - laat ons tussen dezelfde aanhalingstekens hetzelfde
woord gebruiken - een ‘verrader’. Of - om de rechtschapen marxistische terminologie
van John Berger's Picasso-
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essay even aan te houden -:
Picasso's communisme kon geen schilderkunstig communisme worden, zijn
schilderijen konden zich niet onttrekken aan het karakter van verhandelbare waar,
omdat hij liever als een ‘vertical invader’ de burgerlijke picturale traditie bleef
commentariëren in een reeks van parodistische stijlen dan, geïntegreerd in een nieuwe,
geschiedenisloze gemeenschap, de grondslag te leggen voor een nieuwe, niet meer
door miljonairs aan de bezitsloze eigenaars te ontvreemden schilderkunst. Zulks
terwijl Dali zijn ‘verraders’-(c.q. martelaars) rol op het hoogste niveau uitspeelde in
een schilderkunst van de metamorfose. Bousquet: ‘Ik zal je zeggen, Salvador, wat
je vertegenwoordigt voor bepaalde intellectuelen van mijn generatie, ronduit, zonder
de pil ook maar enigszins te vergulden. Voor ons ben je degene die de kritische
paranoia heeft ontdekt op een tijdstip dat het surrealisme gevaarlijk wegzakte in een
academisch maniertje (merk op dat Dali in Nederland altijd verweten is, dat hij het
surrealisme deed wegzakken in een academisch maniertje - M.B.). Je hebt de
metamorfose ontdekt: de erotische metamorfose van een object, dat langzamerhand
verandert in een ander object, en van een wezen, dat een heel ander wezen wordt.’
Dali heeft de metamorfose ontdekt, de erotische metamorfose van een schilderend,
schrijvend, stuntend subject in een reeks van andere nooit te objectiveren subjecten.
Dat is, kan men zeggen, niet zo nieuw meer: het subject dat tegen een object aankijkt
zonder dit subject van zijn persoonlijkheid te doordringen en zonder zichzelf te
objectiveren, zonder verraad te plegen aan zijn levensbeschouwelijk standpunt,
uiteengezet op pagina 1, is - met de romans der existentialistische filosofen en onder
invloed van hun filosofische werken - uit de literatuur verdwenen. Alle romankunst
werd onpersoonlijk en autobiografisch, omdat de schrijvers er achter zijn gekomen,
dat zij zichzelf gemakkelijker tegenspreken dan de door hen bedachte romanfiguren
elkaar. In plaats van de verdeling over tien personen van de eigen bewustzijnsinhoud
trad de onteigening van de persoonlijkheid middels een minutieuze beschrijving van
de objecten en de situaties die de biografie van de schrijver hebben geschreven. De
schrijver werd een boekhouder - de ‘nouveau roman’ om het daar nog maar eens
over te hebben - of een zichzelf mythologiserende non-identiteit, een veelkoppig
monster, met goddelijke en duivelse trekjes, die zich ongestraft gelijktijdig mag
afgeven met scholastiek en zwarte magie, anarchisme en absolute monarchie,
pleidooien voor disrespect en hiërarchie, vormloosheid en strenge liturgie.
Dankzij van het Reve - en wat ervaring met wrede happenings van in- en in-zachte
lieden - weet men nu wel hoe een andere mysticus van dit type,
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Dali, gelezen moet worden. Misschien zal de naam van Dali als schrijver in Nederland
meer gaan betekenen dan zijn naam als schilder, waarmee men zo vroeg in aanraking
kwam, dat men hem als een etaleur kon afdoen voordat men alle etaleurs, die iets
van hem pikten tot kunstenaars had uitgeroepen, lang voordat het museum was
geworden tot een etalage van etalages, een milieu voor ‘environments’.
Dali is een groot schrijver (Komrij heeft hem overigens schitterend vertaald), het
is jammer, dat iemand dat niet tien jaar geleden ontdekt heeft, toen men zichzelf er
nog niet van hoefde verdenken, dat men een Spanjaard een groot schrijver durft
noemen, omdat deze, dankzij een Nederlands auteur - ook mysticus, ook
rococo-katholiek, ook ‘rechts’ en door rechts gehaat, en ook vol wreedheid en
tederheid - toegankelijk is geworden.
Het zij mij vergund te eindigen met een uitspraak van Dali, die de directeur van het
Stedelijk Museum in Amsterdam meer goed zal doen dan - met name - A.C. Willink.
Dali: ‘Er is geen twijfel mogelijk: de avantgarde bevindt zich niet in Parijs, maar
in New York. Alle nieuwe schilders, die zich bezighouden met Pop-art en Op-art,
de meest eigenaardige, de meeste ongewone van hen bevinden zich in New York.
Een paar maanden geleden ben ik hier eens gaan kijken op de Voorjaars-expositie
en ik heb er geen één kunstenaar aangetroffen, die Op-art maakte. In New York
waren er, op hetzelfde ogenblik, wel tien tentoonstellingen op dit gebied, en het
Museum of Modern Art hangt er vol van.’
Op de repliek van Alain Bousquet, dat de idee van de Op-art toch van Parijs is
uitgegaan, antwoordt Dali heel terecht: ‘Daarginds heeft men het probleem op een
volstrekt paranoïde en absurde manier aangepakt. Hier bevinden ze zich, zoals je
weet, wat ze verder ook proberen, altijd in de greep van de intelligentie van de heer
Descartes. Alles verlept en wordt onmiddellijk stoffig. Wat Frankrijk betreft, daar
hebben ze werkelijk een trap onder het gat nodig van Amerika. Ik heb het hier over
de schilderkunst en de kunst in het algemeen, dat spreekt’.
Dat spreekt. Dali doet met zijn verwijzing naar de Op-art een feilloze greep. Het
is de enige stroming waarvoor de verdediger van de renaissance, Piero della Francesca
(‘De triomf van de absolute monarchie en de kuisheid’) en Meissonier tegen de
primitieve kunst, Kandinsky en Pollock het op zou mogen nemen. Op-art is net als
het schilderkunstig componeren met behulp van de wetenschap van het
centraal-perspectief een renaissancistische kunst, schilderkunst in een
methodologische, kenkritische fase. Men hange de nu eindelijk aan te kopen Dali $50.000,- is niets voor iemand, die ook wel eens Picasso's heeft gekocht - dus gerust
tussen alle reeds aanwezige Riley's, Tadasky's, Steele's en Apollonio's. Hoe
paranoïder, hoe kritischer.
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Revius, de andere
Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus
Revius. Met inleiding en aantekeningen van Dr. W.J.C. Buitendijk
Zutphen, W.J. Thieme & Cie., z.j. (=1968), 8, 103 blz. met hs-facs..
(Klassiek Letterkundig Patheon nr 78) ing. f 6.25
Ruim een eeuw geleden gaf Dr. Johannes van Vloten met Het leven en de uitgelezen
zangen en dichten van Jacobus Revius het dichterlijk werk van deze Deventer
predikant een plaats in het letterkundig Pantheon; zijn bewondering kreeg echter in
de vorige eeuw niet veel bijval: Jonckbloet en Kalff bespraken beiden het poëtisch
werk nog met velerlei reserves. Het is vooral de eminente geleerde Prof. Dr. W.A.P.
Smit geweest, die met zijn dissertatie van 1928, De dichter Revius, de toegang tot
het werk definitief heeft ontsloten. Na hem hebben o.a. Prof. Dr. G.A. van Es, Prof.
Dr. J.C. Arens en L. Strengholt verschillende aspecten van deze Contraremonstrantse
poëzie nader toegelicht en in hun historisch kader geplaatst.
Het werk zelf was intussen tamelijk moeilijk bereikbaar gebleven. Het is dan ook
niet vermetel te beweren, dat op bepaalde onderwijs-instituten gewacht werd op een
nieuwe, niet te kostbare en toch royale bloemlezing uit het dichtwerk van Revius,
die nu dan verschenen is in de nieuwe reeks van het Klassiek Letterkundig Pantheon,
waarvan de nieuwe redacteuren, Dr. W.A. Ornée en Dr. N.C.H. Wijngaards, met
bewonderenswaardige snelheid een aantal teksten van hoog gehalte met deskundige
inleidingen en woordverklaringen hebben doen bezorgen, of voor de nabije toekomst
in het uitzicht hebben gesteld. Voor een uitgave van het werk van Revius was er,
buiten prof. Smit, wel moeilijk iemand te vinden met een zo grote deskundigheid op
dit terrein als Dr. W.J.C. Buitendijk, die blijkens zijn dissertatie over Het Calvinisme
in de spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie (1942) en
niet minder met zijn voortreffelijke inleiding bij de bloemlezing uit de Nederlandse
Strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw (1954) een zeer genuanceerd
en gefundeerd oordeel toonde te bezitten, en die niet schroomt psychologische (Jung)
of kunsthistorische (Wölfflin) noties in zijn interpretaties te betrekken. ‘Een onbelijnde
eclecticus’ noemt B. (op blz. 4) in zijn inleiding Jacob Revius, nadat hij gewezen
heeft op de verschillen waarop men stuit als men de dichter, wiens taal en mentaliteit
soms bijna middeleeuws genoemd mogen worden, vergelijkt met de rigoureuze
strijder op dogmatisch-kerkelijk en politiek terrein.
Bondig schetst B. daarna Revius' levensloop, het Deventer milieu waaruit deze
voortkwam, diens verblijf in Amsterdam en Leiden, waar hij de colleges
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volgt van Gomarus. Uitvoeriger wordt Revius' aandeel in de kerkstrijd vermeld die
gedurende het twaalfjarig bestand onze provincies teisterde. Merkwaardig is dan ook
weer de spreiding in zijn activiteiten: hij is de strenge scriba van de op instigatie der
Dordtse Synode ondernomen bijbelvertaling, zich verdiepend in kwesties van spelling
en gewijde stijl, maar in diezelfde jaren is hij ‘der Welt abhanden’ lid van een
muziekcollege dat in 1623 in zijn vaderstad wordt opgericht. Uitvoerig ook weidt
B. uit over de strijd die Revius, als regent van het Collegium Theologicum in Leiden,
voerde tegen Descartes èn het piëtisme. Door dit alles wordt ten duidelijkste de
bewering van B. (blz. 9) gesteund, dat men, om Revius te leren kennen, ook de
theoloog en historicus moet bestuderen, die nu eens de mystiek van de middeleeuwen
schijnt voort te zetten, dan weer zich verloren schijnt te geven aan de vormenrijkdom
van de barok.
De geringe populariteit die Revius als dichter bij zijn tijdgenoten genoot, verklaart
B. uit de omstandigheid dat men over het algemeen weinig waardering kon opbrengen
voor zijn polemisch voorgedragen, contraremonstrantse meningen èn, niet op de
laatste plaats, uit de overweging, dat het calvinisme tegenover artistieke uitingen een
zeer gereserveerde houding aannam. Vooral dit laatste moet in Revius een hevige
spanning hebben veroorzaakt: enerzijds was hij met heel zijn ziel de asketische
gestrengheid van het orthodoxe calvinisme toegedaan, aan de andere kant onderging
zijn hart sterk de invloed van de bedwelmende pracht der renaissance; - dat verraden
zijn dichtvormen, de profane melodieën waarop hij schreef en de plaats die de
klassieke mythologie in zijn werk innam.
Revius wordt door B. getypeerd als een lyrisch dichter, maar dan een die zich
bedient van versvormen die passen bij zijn karakter dat zoekt naar strengheid en
pregnantie: het epigram en het sonnet. Het epigrammatische van enkele van Revius'
klinkdichten, die in de Aantekeningen ‘absurditeits-sonnetten’ worden genoemd,
past geheel bij zijn naar duidelijkheid van bedoeling en hechtheid van bouw strevende
opvatting van de poëzie. Ook de geleidelijk strenger gehanteerde metriek bewijst
dit.
Aan het einde van zijn inleiding geeft B. een korte doxologie waarin o.i. de
meningen van Van Es nogal ‘schraal’ aan bod komen. De Aantekeningen en
woordverklaringen zijn voortreffelijk; een zetfoutje is blijven staan in de tweede
regel van T'Selve (blz. 34), waar voor ‘mecrt’ natuurlijk ‘merct’ gelezen moet worden.
Bij het gedicht Bloedige Sweet (blz. 65 vlg.) ontbreekt de melodie-aanduiding; deze
is die van Bella Nympha fugitiva, niet te verwarren met die waarop Hooft zijn
Vluchtige nimph zo snel liet gaan.
De afwezigheid van een inhoudsopgave (de bloemlezingen uit b.v. Van Alphen
en Bellamy in deze reeks geven deze wel) belet het vlot terugvinden van de diverse
teksten. Maar dat is een omissie die bij de te verwachten her-
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drukken gemakkelijk hersteld kan worden.
In zijn poëticale uitweidingen bespreekt B. nogal uitvoerig de versbouw (blz. 12-13),
het rijm (blz. 13-14) en de metriek (blz. 14-16). Merkwaardig is het, dat hij in de
inleiding met geen woord rept van de aard van de werking van de stijlfiguren en de
vormen van de aangewende beeldspraak, waaraan toch het karakter van Revius'
poëzie te adstrueren zou zijn. Dit is te merkwaardiger als men weet dat B. de, vooral
op de mentaliteit en intrinsieke kwaliteiten stoelende opvattingen omtrent de barok
van Van Es afwijst en hij veeleer een karakterisering voorstaat die uitgaat van formele
kenmerken. Wel zijn passim enkele stijlfiguren in de afzonderlijke Aantekeningen
onder de diverse gedichten vermeld; maar door die spreiding is het niet mogelijk
daarop, bij cursorische lezing, aan algemener typologische karakteristiek te bouwen.
Waarom heeft B. niet die trekken die volgens hem (zie: Ned. Strijdzangen, blz. 20)
kenmerkend zijn voor de poëzie uit de eerste helft der zeventiende eeuw toegelicht
met specimina uit Revius' poëtische werk? Het vloeiende, schilderachtige karakter
dat, gericht op een open compositie, resulteert in een asymmetrische versbouw, is
prachtig te illustreren aan de zgn. ‘absurditeitssonnetten’. Het opnemen van de details
in de ene grote stroom van het gedicht, het stralende einde waar het gedicht vaak
naar toe geschreven schijnt, - het zijn evenzeer trekken die men overvloedig in Revius'
gedichten kan aanwijzen.
Over het taalgebruik van Revius zou in dat bestek ook nog heel wat te zeggen zijn
geweest. De keuze van de emotionele onderwerpen, de daarmee gepaard gaande
emfatische gevoelsontladingen, vinden stilistisch hun correspondenties in reeksen
antithesen en paradoxen; sommige gedichten zijn nagenoeg geheel door zo'n
tegenstelling geïnspireerd, zoals Aenvechtinge (op blz. 77). Daarbij sluiten zich de
retorische vragen aan, die vaak nog verzwaard zijn door de erop volgende expleties.
Retorische verzwaringen van de stijl vindt men ook in de veelvuldig aangewende
anaforen, zoals in Verkiesinge (blz. 27), Onvermogen (blz. 33), Antichrist (blz. 77)
en Volherdinge (blz. 78). Hevigheid van gevoel spreekt ook uit de hyperbolen (in
Pest, blz. 81, r. 1: Als tot den hemel toe vermenigden de sonden) en uit het chiasme
(zoals op de door B. aangegeven plaats op blz. 29, vs. 6/8). Emotioneel geladen zijn
tenslotte de frequente gevallen van hendiadys (zoals op blz. 27, vs. 4: u raet en u
besluyt), de repetitio's (als op blz. 95, r. 1: Vochte ogen, soeckt, vraecht, dorre tonge,
vraecht) en de opzettelijke tautologieën (zoals in de bekende regel: of over uwen
rock tsaem dobbelden en tuyschten).
B. vermeldt met reserve Nijhoffs oordeel, dat Revius een vers schreef met ‘een
schorre hartstocht’; toch ziet men inderdaad in menig gedicht de emotie stremmen,
hoort men de incantatie stokken in het betoog, de persoonlijke belijdenis overgaan
naar de versificatie van het als objectief bezit ervaren
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bijbelcitaat. Treffende voorbeelden daarvan kan men vinden in de, in de bloemlezing
opgenomen verzen Morgen-gebet en Avont-gebet, waarmee het officiële psalmboek
van de Ned. Geref. Kerk klassieke stalen poëzie rijk is.
De inleider zal ervan overtuigd willen zijn dat onze opmerkingen werden ingegeven
door waardering voor zijn belangwekkende uitgave. Daarom herinneren we nog
graag aan het biografische en psychologische signalement uit de inleiding. Bovendien:
zelf de plaatsen bijeenzettend die zouden kunnen dienen als materiaal voor een
stilistische analyse van dit dichtwerk, lazen wij het kwatrijn waarmee B. zijn
bloemlezing heeft afgesloten:
Aenden Berisper
Berisper van mijn dicht, dit woort laet ick u weten:
Schaft beter spijs' als ick en nodicht mij ten eten,
Of nemet mijn onthael, sulck als het is, int goe,
Of laet mij ongemoeyt, en hout u snater toe.
Wat wij hierbij, wijselijk, doen.

Jan H. Cartens

Zielknijper en de hiërogliefjes
Jan Wolkers, Horrible Tango. J.M. Meulenhoff E 143, Amsterdam
1967.
Nadat hij bijna een heel boek lang heeft beschreven hoe de hoofdpersoon van zijn
Else Böhler om het duitse dienstmeisje heendraait als de kat om de hete brij, laat
Vestdijk zijn held door een vriend uitleggen dat hij aan een moederbinding lijdt, en
dat Else zijn moedersurrogaat is. Aan het slot van De verminkte Apollo hoort Diomos
zich in haast psychoanalytische termen beschrijven, eeuwen avant la date.
Waarschijnlijk om dat anachronisme goed te maken, legt Vestdijk die exegese aan
een ziener in de mond.
Oneerlijke concurrentie, eigenlijk. Zo maait hij de criticus het gras voor de voeten
weg: er blijft niet veel meer over om te interpreteren. En de lezer krijgt het gevoel
dat Vestdijk hem niet voor vol aanziet.
In de eerste van de 35 paragrafen die Jan Wolkers in Horrible Tango, vermoedelijk
ten gerieve van stuivelingiaanse critici, ongenummerd heeft gelaten, dringt de auteur
zijn lezers (wat geraffineerder dan Vestdijk) net zo'n uitleg op. Nog voor ze goed en
wel in het verhaal geïnstalleerd zijn, krijgen
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ze al een freudiaans getinte explicatie te horen, die aansluit bij het motto uit Tom
Poes.
Schrijvers die de zielknijper uithangen, schijnen niet buiten expliciete Buchdeutung
te kunnen. Alsof zij hun plaats in de sociale periferie beveiligen door het samenstellen
- als men wil: in elkaar flansen - van een case history. Of misschien - jeder Dichter
ist ein Neurotiker, beweert Freud - camoufleren zij hun achilleshiel voor de psychiater.
Wolkers' bedoelingen, zo hij ze al had, doen voor de beoordeling van Horrible
Tango verder niet ter zake. Voor wetenschappelijke psychoanalyse is het boek
volmaakt onbruikbaar: als Wolkers er zo opzichtig complexen uithaalt, steekt niemand
zijn hand ervoor in het vuur dat hij ze er niet ook ingestopt heeft. Om niet werkeloos
te hoeven toezien, kan de psychiater hoogstens nog nagaan of de interpreet Wolkers
wel goed gelezen heeft, of goed geschreven. (Psychologische consistentie is een
literair criterium.) Overigens is het nog niet gezegd dat Wolkers' ‘fictieve
broederbinding’ in de theorieën van Freud of een ander past: elke schrijver knijpt
zijn zielen naar het hem goeddunkt.
Voor de lezer functioneert Wolkers' premature exegese aanvankelijk niet als
analyse, doordat zij gepresenteerd wordt in een herinnering van de vertellende
ik-figuur. Eerst veel later realiseert hij zich, hoe rigoureus hij geïndoctrineerd is.
Die ik-figuur dan, kreeg als jongen van een jaar of veertien een sabel cadeau. Een
voorvader hanteerde het wapen tegen de Belgen; de oom van de jongen, blijkbaar
met een grootnederlandse gedachte behept, overhandigde hem de sabel met de
woorden: ‘De sporen van de broedermoord kleven er nog aan’.
Jaren later bedreigt de ik zijn vriendin Dodie (nomen est omen?) met het moordtuig:
‘ik dacht ineens aan de broedermoord en dat ik haar bijna af had willen slachten om
die ongedaan te maken. Omdat zij sprekend leek op het meisje dat die1) wens van de
dood van mijn broer in mij had opgewekt.’
Indertijd woonde in het ouderlijk huis van de ik een hongaars vluchtelingetje, door
zijn oudere broer en hem Gazelle Meisje genoemd. Om haar ontspon zich tussen die
twee een competitie, waarin de oudste zegevierde. Kort daarna ontdekte hun vader
zoonliefs zedeloosheid; hij wees het meisje de deur en gaf de broers ieder een eigen
kamer. Toen de oom aan de oudste de sabel wilde geven, verbood de vader dat, zodat
hij de ik toeviel.
De muziek waarop de horrible tango wordt gedanst, bestaat uit dissonanten in de
psyche van de ik. Hij koesterde een dodelijke haat - en zijn broer verdween uit de
gedeelde kamer en stierf drie jaar later. In het gevoel van de ik functioneert hiertussen
een causale relatie; zijn ongewapenderhand gepleegde broedermoord veroorzaakt
dezelfde schuldgevoelens, en vervolgens reparatietendenzen, als een ‘echte’. De
gelijkenissen tussen Dodie en Gazelle Meisje
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grijpt hij aan om de toestand uit zijn puberteit opnieuw tegenwoordig te stellen.
Daarbij is de bestaande, exclusieve verhouding met Dodie een sta-in-de-weg.
De ik vond (voelde) dat de sabel hem niet toekwam; bij zijn broers begrafenis
wilde hij hem op de kist leggen, en naderhand fantaseerde hij die daad van
rechtvaardigheid: ‘Op den duur zat ik in elkaar gedoken als een hardloper in de
startblokken... Het ging op het laatst met zoveel geweld dat ik met de sabel naar
voren met gestrekte arm het deksel doorboorde. En dat gaf me een diep gevoel van
bevrediging. Want het was net of mijn broer nog leefde. Want wie valt een dode
aan.’
Deze context verklaart (nu voor een deel eens achteraf) de handelwijze van de ik
in § 17. Terwijl Dodie slaapt, haalt hij het wapen uit een kast en legt hij het tussen
hen in bed, tot het even warm is als hun lichamen. Een thermometer van zijn schuld:
de sabel van de broer scheidt de ik van het gereïncarneerde Gazelle Meisje.
De symboliek is bejaard. In Amijs ende Amelis, een middelnederlandse roman,
legt ridder Amijs zijn zwaard in het midden van het bed dat hij met de vrouw van
zijn bloedsbroeder Amelis deelt, dit om de kuisheid te waarborgen(2). In Tristan en
Isolde handelt de held gelijkerwijs; koning Marc, Isoldes wettige echtgenoot, ontdekt
het paar en verruilt Tristans zwaard voor het zijne(3).
In symbolische vorm doet de ik afstand van zijn onrechtmatig verworven bezit.
Immers, hij heeft Dodie (= Gazelle Meisje) alleen tot de zijne kunnen maken door
zijn broers uitschakeling als mededinger. Een imaginaire crime passionel, die de
nuchtere lezer van overspannen verbeelding vindt getuigen, maar die volgens het
oprechte, uit het onbewuste stammende gevoel van de ik, daadwerkelijk gepleegd
is: het onbewuste maakt tussen realiteit en fantasie geen onderscheid.
Met de ik en Dodie hebben we nog maar twee elementen der oorspronkelijke
driehoeksverhouding, dus waar blijft de broer?
Ten opzichte van deze leed de ik voorheen aan een minderwaardigheidscomplex
- een boek voor freudianen, maar niet minder voor apostelen van Adler. Wanneer de
ik en zijn broer met elkaar hardliepen, won de ik, die Zatopek speelde, altijd: het
enige onderdeel van de agon waarop hij de sterkste was. Tot zijn broer de list verzon,
zich als Jesse Owens in de strijd te begeven; door een haast magische invloed op de
ik won hij sindsdien: ‘mijn benen wilden dan niet meer verder.’
Naar het zich laat aanzien op grond hìervan, fungeert een uit Guadeloupe
afkomstige neger, door de ik aan een baantje geholpen, voor de volwassen Kaïn als
Abel redivivus. De neger trekt bij de ik in, en vanaf de eerste dag slaat deze aan het
koppelen. De neger met Dodie in bed, en de ik in een letterlijk ondergeschikte positie
erbij: ‘Dan zouden we haar tussen ons in
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nemen en haar lang en lief gaan strelen. Zijn zwarte handen en mijn gebruinde. Het
moest een paradijs zijn van heel lang geleden.’
De neger noch Dodie gaat op zijn suggesties en aansporingen in. Een pijnlijk
fiasco: de re-presentatie van zijn jeugd mislukt; hij kan zijn vergrijp niet uitwissen,
hij kan evenmin met een schone lei de competitie hervatten, alsof er niets veranderd
was.
De ik stuurt op een ménage à trois aan: ten eerste om zijn misdaad te elimineren
door de tijd ervóór te herstellen, ten tweede om de vernederende nederlaag ongedaan
te maken. Ten overvloede: dit is psychische realiteit. Indertijd was de ik verliezer;
nu droomt hij vanaf de eerste ontmoeting met de neger van een duel op leven en
dood, waarin de herleefde broer sneuvelt in drijfzand - zoals de ik op het strand de
sprint verloor: ‘het was of ik over drijfzand liep dat me naar beneden zoog. Of die
enorme neger (Jesse Owens) me voorbij moest.’
(De ik doorboort de neger, die door het gevaar van het zand van zijn tegenstander
afgeleid wordt, met de geërfde sabel, zodat het bloed in zijn handpalm loopt. Hij
bedacht, toen hij na zijn broers begrafenis van de eerste schermles thuiskwam, dat
het bloed van de verslagenen in de handpalm van de voorouder gelopen moest zijn.
Zulke traits d'union telt het boek bij tientallen; het wordt er zeer ‘massief’ door.)
Geen kans dus om in een autopsychodrama, een opvoering van zijn innerlijke
dramatiek, het verleden om te vormen. Het abel spel dient anders geregisseerd. Al
in het tweede hoofdstuk kondigt een alternatieve oplossing zich aan: de ik bedekt,
voor hij met haar naar bed gaat, Dodies gezicht met de handdoek van de neger. Dan,
en bij elk volgend seksueel contact, fantaseert hij wat de huisgenoot met haar uit zou
halen.
In het begin is dat een voor de hand liggende bij-gedachte, een wensvervulling
die het liefdesspel begeleidt. Langzamerhand leeft de ik zich echter zo sterk in de
gefantaseerde situatie in, dat een vereenzelviging met de neger optreedt. Wat deze
nalaat, gebeurt indirect tòch - een volledig onbedoelde oplossing die min of meer
‘vanzelf’ ontstaat tijdens en uit het zoeken in een andere richting.
In § 19 culmineert de nieuwe ontwikkeling: de ik troont Dodie mee naar het
opslagterrein waar de neger in dienst is, trekt diens werkplunje aan en neemt het
meisje in een hol tussen de balen oud papier, ‘dat misschien ook wel zijn liefdeshol
was.’ De episode is trouwens een en al arrangement van Dodies nagespeelde - of
juist vóórgespeelde - verkrachting door de neger.
(Ik schreef: neemt haar - het is best mogelijk dat er van anaal geslachtsverkeer
sprake is, vandaar de neutrale term. De relatie tussen de ik en de broer lijkt soms
homoseksueel; anale erotiek komt vaker voor.)
De vereenzelviging met de neger laat diens identificatie met de broer intact.
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De jeugdherinnering aan een seksueel spelletje van de broer en Gazelle Meisje (§
15) lijkt frappant op de aanrandingsscène in § 19. Via dit overstapje wordt de ik zijn
broer. Had hij in § 15 het toekijken, in § 19 handelt hij zelf.
De gelijkstelling ik-neger voltrekt zich ook in een droom (§ 26), in een ‘uitgestrekte
vlakte met armen, benen, rompen, onderlijven’. De neger ‘verwisselde mijn romp
voor zijn zwarte bovenlijf. Aan zijn witte borstkas bevestigde ik een zwarte gespierde
arm.’ Ik zie verband tussen deze nachtmerrie en de hallucinatoire belevenis die
meteen na de ‘verkrachting’ (de geforceerde oplossing van het probleem) in § 20
verteld wordt: de neger ligt, op het oog dood, in zijn slaapzak. ‘Hij leek het deksel
van een egyptische doodskist.’ Dan verschijnt de chef van de neger, ‘de man met de
vossekop’, en trekt de rits open. De neger, gekleed in het kostuum dat de broer droeg
toen hij verongelukte, begint een dans met Dodie, die bij nader toezien Gazelle Meisje
blijkt.
Ze dansen onder palmbomen, dat ten eerste. Nadat de vossekop een resurrectio
bewerkstelligd heeft, dat ten tweede. Na de vergelijking met een egyptische doodskist,
ten derde. Nadat de oudpapierhandel met zijn zuilen van kranten, etc. ‘Thebe voor
toeristen’ is genoemd, ten vierde. En na, tenslotte, het visioen van gedissecteerde
lichamen. Alles bij elkaar een interpretatieve steen van Rosette, want er zit teveel
Egypte in het boek om dat toeval te noemen. Wat zegt de mythe(4)?
De god Osiris, koning over het Nijlland, werd door zijn broer Seth vermoord. Deze
beloofde een kostbare kist aan wie er precies in paste, en toen Osiris erin gelopen
was, sloot de afgunstige het deksel en liet hij de doodskist wegdrijven over de rivier.
Osiris' gemalin Isis hervond het lijk, en samen met Anoebis verzorgde zij het, toen
Seth het ten tweede male bemachtigde en in veertien stukken hakte, die hij her en
der begroef. Isis, niet voor één gat te vangen, zag kans de zaak te lijmen, maar Osiris'
penis bleef zoek(5).
Legio schokken der herkenning! Het versneden lichaam zijn we tegengekomen;
de verdwijning van Osiris' geslachtsdeel vindt haar pendant in Dodies opmerking:
‘dan bijt ik dìt eraf’ in het papieren hol, bovendien heeft de ik zijn broers sabel in
bezit. Anoebis, de god met de jakhalskop, keert terug als de chef (‘un fossoyeur’);
de kist van Osiris zagen we: als slaapzak, en als doodskist van de broer. Tenslotte:
‘ik verloor op één dag een zusje en een broer’, staat er over het ingrijpen van de
vader. Osiris en Isis, gelijk bekend, waren broertje en zusje. Van elkaar en van Seth,
wel te verstaan. (Het genoegen van deze kennismaking is geheel aan de zijde van
lezer: dit staat, ondanks of dankzij Wolkers, nìet expressis verbis in het boek.)
Een paar opmerkingen voor het slot onder de loep komt. Vóór het
opstandingsvisioen dat ons naar Egypte stuurde, vertelde Dodie haar minnaar dat ze,
hoewel de neger haar zelfs nooit aangeraakt had, wel had gemerkt, hoe
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‘verschrikkelijk geil’ zijn blik was toen hij haar voor het eerst recht in de ogen keek.
Dat was alle bevestiging van zijn waandenkbeelden die de ik nodig had.
Op Dodies mededeling volgt een gehallucineerde moord op de neger, en een ander
visioen, waarin de neger zowel op Simson als op Osiris(6) lijkt. Daarna komt de scène
met de sabel in het bed. De volgende dag is een zaterdag; de neger werkt niet, en
juist dáárom, lijkt het, gaat de ik met Dodie naar het terrein (§ 19).
Die dag voltrekt de ik de laatste fase van zijn plan: hij staat Dodie aan de
broer/neger af, dat wil in zijn vereenzelviging met de neger zeggen: hij behoudt haar.
§ 20 is de Osirisepisode. Vanaf dat ogenblik is, in wezen, het probleem opgelost: ‘Ik
had ineens het gevoel dat dat terrein nooit bestaan had. Na ons laatste bezoek. Na de
regen.’
Nog één keer, in een slapeloze nacht, rijdt de ik naar de opslagplaats. Hij vindt er
niemand, en schrijft over zijn vertrek: ‘Ik had het gevoel dat er een schim met mij
de auto in was gekomen. Die zich vlak voor ik instapte van mij had losgemaakt. Die
op de achterbank had plaatsgenomen.’ Dat is het slot van § 26. De volgende bevat
een jeugdherinnering (die au fond de broer als bedrieger aan de kaak stelt), de 28ste
geeft het vertrek van de neger. De terugkeer uit de papierhandel is een decisief
moment in de geschiedenis: de problemen blijven a.h.w. daar achter. En dàn maakt
zich een schim van de ik los - niet: een schim vergezelt hem, voegt zich bij hem, nee,
een afsplitsing gaat mee terug.
We gaan maar weer naar Egypte. De mummificatie der doden heette daar een
rituele herhaling te zijn van de behandeling die Osiris' lichaam had ondergaan(7). Een
overledene werd tot Osiris gemaakt; heel nuttig omdat de god na zijn opstanding
heerser over het dodenrijk werd. De egyptische theologie kende scherp omlijnde
voorstellingen over de toestand waarin de doden verkeerden. Zij waren
gecompliceerder dan het populaire lichaam-ziel-dualisme dat van o.m. het christendom
deel uitmaakt. De mens bezat vele, uiteenlopende zielen; de belangrijkste waren ka
en ba.
Het ka is 's mensen dubbelganger of schaduw, doorgaans als een zwarte gedaante
afgebeeld(8). De jungiaan komt voor dit archetype applaudisseren - Wolkers is
werkelijk van alle markten thuis. Het ka, om bij de zaak te blijven, droeg een
onpersoonlijk karakter, was zoveel als vitale kracht(9), of seksuele energie (libido in
freudiaanse zin(10). De schepper-god Chnoem wordt afgebeeld bij het vervaardigen
van de mens en zijn ka: twee haast identieke figuurtjes op zijn pottenbakkersschijf;
dit in Isis' tegenwoordigheid(11).
Het ba was de zielevogel, die zich bij de dood van het individu losmaakte. Doordat
het lichaam volgens Anoebis' therapie, eens op Osiris toegepast, werd behandeld(12),
kon het ba de kracht van het ka ontvangen, die het in staat stelde, de reis naar de
onderwereld te volbrengen.
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We keren uit het oude rijk terug. De schim die zich van de ik losmaakt, valt te
identificeren als zijn ba (in de egyptologische laag), en als, bij wijze van spreken,
het deel van zijn psyche dat door de broederbinding in beslag genomen wordt. Het
afscheid van de opslagplaats betekent een afscheid van, afrekening met het verleden;
op het andere niveau de dood van de ik.
Er dient dus nog het een en ander op te volgen, blijven wij, of liever: blijft het
boek de mythologie trouw. De paragrafen 28-35 volgen inderdaad het Osirispatroon.
De neger krijgt - door bemoeienis van de ik - een kamer in een pension voor
gastarbeiders aan de Nieuwe Prinsengracht. Voor zijn vertrek doet hij de verteller
een glas cadeau, HEMA-kitsch, waarin de ik twee spiegelbeelden van zichzelf ziet,
die doordat hij het glas draait, samen gaan vallen.
Als de eclips van de neger een voldongen feit is, beleeft de ik nog één visioen, dat
het boek besluit. Hij bevindt zich in het pension (dat in de hallucinatie gaandeweg
op een piramide gaat lijken), en beschrijft het (§ 34) als een soort hel, waar de eigenaar
zijn gasten martelt en verminkt. Op de muur van zijn kamer heeft de neger een reliëf
aangebracht: ‘meer dan levensgroot stond de man met de vossekop plechtig met een
offermes omhoog. Hij had hem afgebeeld als een priester. Met een strak lang kleed
om.’
Deze afbeelding herinnert aan tekeningen van Anoebis die de ceremoniën der
opwekking en der opening van de mond verricht(13). Het verband met de priesters die
ze ritueel bij de balseming van het lichaam reciteerden (verg. de kistjes, slot § 20),
en met de offers die zij brachten om het ka aan te lokken, ligt voor de hand(14).
Anoebis staat bij zijn bezigheden als dodenarts gebogen over de mummie: ‘Op
een offertafel lag een gestrekte figuur. Plat en mager. Ik kon niet zien wie het was,
want hij had de kop alleen nog maar in vage lijnen geschetst... Hij pakte ineens mijn
hoofd hardhandig vast en drukte het met de zijkant tegen de muur. Op de plaats waar
het hoofd van het slachtoffer moest komen.’ De ik blijkt inderdaad de dode te zijn;
en dat in een levensgevaarlijke situatie waarin de levenwekkende riten omslaan in
hun dodelijke tegendeel; een egyptische zwarte mis.
Hij die eerst Seth was en tegen Osiris opstond, deelt nu diens lot. Sterker: elke
dode wordt Osiris, dat is de zin van de begrafenisriten(15) en derhalve verandert de
moordenaar in zijn slachtoffer. Heeft de ik zijn broer niet tweemaal gedood: in de
wensen over de broer en in de dromen over de neger? Net als Seth Osiris ontleedde
toen die zich niet liet kisten. Een omkering die de riten inverteert.
Met de onlogica van de droom verandert het beeld op de verweerde muur ineens,
aan het begin van § 35: ‘Uit de groezelige vlekken sprong een bok met lange
brokkelige horens woest omhoog. Eronder zat nog een beest. Het leek een wilde
paring, maar omdat het onderste dier met de buik naar boven
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lag zag het er niet dierlijk uit, maar menselijk en wreed. Een verstikkende omhelzing.
Boven dat geweld zweefde een kikkerachtig wezen met gespreide vleugels aan een
stofdraad vredig omhoog.’
De drie figuren zijn ten dele aan het dodenritueel ontleend. De liggende diermens
is een ‘voortzetting’ van het slachtoffer in § 34. De priester raakte de mond van de
dode aan met de ‘Grote Magiër’, een roede die in een ramskop eindigde. Weer het
contrast tussen de levenwekkende kracht van de rite en de negatieve ervaring die de
ik beschrijft, al blijft de analogatie verhaal-mythe in het vitaal-libidineuze karakter
van het visioen, zowel als van de vereniging met het ka, en in de wegzwevende vogel
ba, behouden.
(Op het niveau van de biografie van de ik speelt de pijnlijkheid van het
‘wederopstaan’ eveneens: ‘Kost het je zoveel moeite, vroeg (Dodie) een beetje treurig.
En ze veegde het zweet van mijn voorhoofd.’)
De hallucinatie vervolgt: ‘Ik voelde dat er in mijn rug gekerfd werd. Het moest
de man met de vossekop zijn... Toen hij klaar was liep ik naar een grote spiegel en
draaide me om. LIVING SUMMERTIME - FULL OF SOUL stond er...’ De inscriptie
is zo'n trait d'union (de woorden komen eerder voor op het jack van een bromfietser
en op de rug van de neger in een vroegere dagdroom). Hier symboliseert de slogan
de herleving van de ik, door Anoebis bewerkt. Vanaf zijn resurrectio neemt het
visioen een wending: nog eenmaal duelleren de neger en de ik, de sabels veranderen
in haken (mummificatie-instrumenten!), maar als de ik de kans krijgt om zijn
tegenstander af te maken, laat hij het wapen vallen en rent weg.
‘Ik hoorde zijn voeten bonzen op de houten vloer. Steeds harder. Tot het aanzwol
tot een denderend geluid. Ineens schreeuwde het door mij heen: Jesse Owens doet
niet mee! Jesse Owens doet niet mee! Mijn benen sloegen voor mijn lichaam uit.
Mijn armen roeiden door de lucht. Ik vloog. Ik rende. Ik liet alles achter me. Het
geluid verdween. De weerkaatsende wanden verdwenen. Ik voelde dat ik op stevig
zand liep. Dat ik vrij was. Dat ik me los had gelopen van alles wat me achtervolgde.’
Het ba (‘ziel’ van de ik) en het ka (geprojecteerde gevoelens t.o.v. de broer) zijn
verenigd. Het ka is teruggekeerd bij het individu (door de paring, § 19 en § 34;
vereenzelviging ik-neger); daardoor kan het ba de reis naar het Huis des Levens
ondernemen: het vliegt, het kàn vliegen. De ik vliegt, schrijft hij, maar i.p.v. de climax
rennen-vliegen gebruikt hij de anticlimax van de omgekeerde volgorde. Het vliegen
hoort bij de Osirisriten die hij achter zich gelaten heeft; zelfs de ontleningen aan de
vrijmakende ceremonie verliezen hun waarde nu hij vrij ìs.
De strijd tussen Osiris en Seth eindigde tenslotte in een verzoening(16). De ik
verzoent zijn twee ‘zijden’, de twee delen van zijn persoonlijkheid: hij incorporeert
de gevoelens over zijn broer en wat daar aan vast zit, harmonisch
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in de rest. Seth wordt Osiris. Eva verloor een zoon aan de dood, de ander trok weg.
Voor beiden ontving zij... Seth.
Dit is op geen stukken na alles wat over de connecties van Horrible tango met Egypte,
Freud, Jung, Adler te berde gebracht kan worden. En het is totaal geen analyse van
structuur en textuur, waar benijdenswaardige kluiven aan weg te slepen zijn - maar
laat ik nu niet volslagen in gebreke blijven, ik citeer eens wat:
1 ‘Er lagen allemaal meisjes in badpak op de grond.
2 Steeds dezelfde. Het moesten mannequins zijn. Malle bewegingen. De mond
open van kwasi-verrukking. Verleidelijke onwerkelijke reclamewezens.
3 De eersten waren zanderig. Hakken van gedroogde modder erop. Zijn hakken
moesten er ook bij zijn. Soms waren ze kapotgetrapt tot alleen maar benen. Een
struikgewas van benen dat als een tapijt van kleur en vlees naar een metershoge berg
reclamefolders liep. Een massagraf van mannequins in badpak.’
Zinnetje 1 is het begin van een hoofdstuk. De lezer waant zich aan een strand of
een dergelijke plaats in de werkelijkheid. In 2 begint hij aan een extravagante
modeshow te denken, in 3 concludeert hij net dat er blijkbaar gruwelijke dingen
gebeuren op die shows, als de schrijver eindelijk zo vriendelijk is te zeggen waar het
op staat. Op folders.
Zo switcht Wolkers in zijn hele boek van de ene scène naar de andere, van
werkelijkheid naar droom en herinnering en herinnerde droom en gedroomde
herinnering. Het vereist een boekwerk, tweemaal zo lijvig als Horrible tango om
alles wat er in is samengeweven, expliciet te maken. Wat heb ik nu van zijn elementen
(water, aarde, lucht, vuur) onder handen genomen? Laten we zeggen dat dit zijn
aarde was.
Jacques Kruithof

Eindnoten:
1) die verwijst niet binnen de context, maar binnen het geheugen van de verteller. Het doet nogal
knullig aan, vind ik.
(2) J.C. Brandt Corstius, Gesch. ned. lit., Utrecht enz., 1959; p. 41.
(3) Tristan en Isolde, naar de bew. door Joseph Bédier, Utrecht, enz., 1964; p. 41.
(4) C.J. Bleeker, De moedergodin in de oudheid, Den Haag, 1960; p. 60 vv.
(5) G. Rattray Taylor, Sex in History, New York, 1954; p. 222.
(6) Verg. Richteren XVI. De liaison tussen Simson en Osiris is tweeërhande: Osiris is een zonnegod
(Mircea Eliade, Het gewijde en het profane... Hilversum, 1961; p. 88); Simson is eveneens met
de zon gerelateerd (Th. P. van Baaren, Doolhof der goden... Amsterdam, 1960; p. 106). Osiris
verloor een oog bij zijn dood, maar ontving een oog van Horus, zijn zoon, daarvoor in de plaats.
(E.O. James, Godsdienst in de prehistorie, Utrecht enz., 1963; p. 106). Vergelijk Horrible tango,
p. 126.
(7) James, o.c., p. 226.
(8) Maurice Bessy, A Pictorial History of Magic and the Supernatural, 4th impr., London, 1964;
p. 84.
(9) James, o.c., p. 225.
(10) Bessy, o.c., p. 84.
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Van Baaren, o.c., p. 103.
James, o.c., p. 36 en 105.
Bessy, o.c., p. 83.
James, o.c., p. 35.
James, o.c., p. 36.
Van Baaren, o.c., p. 31.
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Van Deyssel en Ising, briefschrijvers van formaat
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising Jr.,
1883-1904. Twee delen. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Harry G.M. Prick. Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum 's-Gravenhage, 1968. ‘Achter het Boek’
IV 1-3 en V 1-2. Fl. 20, - en fl. 14,September 1887. Na woelige amsterdamse jaren leidt Karel Alberdingk Thijm als
jonggehuwde op zijn villa in de belgische Ardennen het leven van een teruggetrokken
landheer. Twee dagen na zijn 23ste verjaardag moet hij aannemen dat zijn
amsterdamse vriend Arnold Ising de datum over het hoofd heeft gezien. Thijm begint
een brief met de zinnetjes: ‘Ik feliciteer je zeer met mijn verjaardag, die op 22 dezer
invalt. Hoe heet Uw poes toch, waardste Ising, vertel mij dat eens.’ Bijna drie jaar
later, 2 juli 1890, krijgt Ising op zijn beurt de kans, hij voor een postscriptum:
‘Welgefeliciteerd met mijn verjaardag!’ Waarop Thijm dan de volgende dag aan het
slot van zijn brief prachtig-terloops afkortend reageert: ‘-Dank-je vr. je felicit.’
Dit is een minuskuul detail uit De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en
Arnold Ising Jr., zoals die door Harry G.M. Prick in twee delen van samen zo'n 350
bladzijden is uitgegeven en waarin ons een korrespondentie van twintig jaren wordt
geopenbaard (1883-1904), afgebroken door Isings dood. Voor mij blijkt uit een
dergelijk detail dat de twee partners wisten te manipuleren met de sous-entendu's
waardoor niet alleen een echte vriendschap maar ook een echte briefwisseling wordt
gekenmerkt. Aan hetzelfde detail laat zich tussen de regels van het boek aflezen dat
de vriendschap niet zonder hapering is geweest. Een attente noot deelt ons mee dat
Thijm op 1 juli 1896 aantekende: ‘Morgen is Nol jarig.’ Maar gelukwensen deed hij
niet, want in een brief van 3 juli staat Isings vriendelijk verwijt: ‘Gisteren was ik
jarig! O, Schavuit!’ Die hapering - vermijdelijk of onvermijdelijk - blijkt ook uit het
voor sommige lezers allicht overtalrijk aantal briefjes-van-verhindering, die op
zichzelf geen boeiende leesstof bieden, zomin als de vele
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afspraakjes, - maar die in het verhaal van deze vriendschap toch zeker funktioneel
zijn.
De verrassing van deze uitgave is natuurlijk niet dat Van Deyssel eruit te voorschijn
komt als een knap en bij alle deftigheid levendig korrespondent, goed gek soms,
maar hier ook vaak een hartelijk vriend en heel wat minder op zijn hoede dan in zijn
relatie met kollega-auteurs. De verrassing is dat we er in Arnold Ising - die al bijna
de onbekendheid was ingegaan als een vrijwel mislukt toneelspeler met ook verder
bitter weinig geslaagds in zijn leven - nu een briefschrijver van formaat hebben
bijgekregen (‘en ik geef U mijn woord van eer’, schrijft Thijm zelf, ‘dat niemant in
Nederland zulke brieven schrijft als gij en dat gij de eenig ware briefstijl meer dan
machtig zijt’). Daarenboven een man om van te houden, zo eerlijk, zo rond, zo
overgevoelig, zo droefgeestig, zo vol humor zonder zwaarte. Een man ook van wie
juist Van Deyssel heeft gehouden als van geen andere vriend, waardoor dit
brievenboek wel het sympatiekste zal blijven van de reeks die uit de schatkamer van
Harry Prick te voorschijn is aan het komen. Natuurlijk gaat zo'n briefwisseling tussen
alleen-maar-twee-vrienden niet louter over zaken die voor de literaire
geschiedschrijving belangrijk zijn. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen, want nu kan
men het zonder op wetenschap beluste bijgedachten ook lezen als wat het op zichzelf
is: zomaar een heerlijk boek.
Laat ik één passage citeren, die een voorbeeld is van de trefzekere eenvoud
waarmee Ising zijn tragiek weet te tekenen. Het is het verslag van oudejaarsavond
1887, die hij na het toneelspelen doorbrengt met Mina Otten, zijn vriendin. ‘Toen ik
om half tien op de Kleine Steentjes stond, heb ik voor een gulden een dominospel
gekocht. Mina kwam mij tegemoet en wij zijn samen naar mijn kamer gegaan. Daar
hebben wij in een koffiekan bisschop gemaakt en wij aten er saucijsen-broodjes uit
de Torensteeg bij. [...]
Om twaalf uur stonden wij beiden, alleen in de kamer en Mina huilde tegen mijn
borst. Honderd duizend menschen feliciteeren elkaar nu, zei ze. Ik zei na een poosje:
“drink eens uit”. En om kwart over twaalven vond Mina dat de klok heel anders
deed, dan toen ze twaalf ging slaan - veel vroolijker. “Dat was de toekomst”, meende
ze. Tegen twee uur bracht ik haar naar huis. Zij had een dubbeltje gewonnen met
domineeren.’
Deze onwaardeerlijke Mina Otten zal in de briefverhalen van Ising telkens naar
voren komen als het (overigens nooit gelegalizeerde, wat beiden typeert) geluk van
zijn leven, al hebben ze samen toch vooral verdriet van dat leven geoogst. Als er
vrienden opdaagden trok zij zich terug naar de achtergrond, zelfs naar de achterkamer,
waar ze dan graag in haar eentje meegenoot van de vriendenpret. Thijm heeft haar
zijn genegenheid niet onthouden, maar haar toch nooit aan zijn vrouw voorgesteld.
Dat deed je niet in die dagen. Het siert hem dat hij na Isings dood haar steun is
gebleven en dat hij haar
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telkenjare een klein sinterklaaskado bleef zenden. Het siert Harry Prick op zijn beurt
dat hij de waarde heeft onderkend van de ongeletterde maar hartroerende brieven
die Mina Thijm heeft geschreven na de dood van haar Nol, en dat hij zijn boek afrondt
met een vijftal van die brieven.... ‘en nu hoor ik niets, als het eeuwig tikken van die
klok, maar eens zal ik hem toch ook niet meer hooren, en dan zal ik rusten bij mijn
lieveling, en jou[w] beste vriend, onze vleesschen armen voeten monden neuzen
oogen kunnen elkander niet drukken of toe lachen, al zijn wij in één graf.’
Naast deze liefde, die het boek een aparte dimensie geeft, is er natuurlijk toch
vooral de vriendschap, kompleet met jaloezie en al. ‘Ik ben, zoolang ik Uw vriend
ben, wat jaloersch op anderen, die met U omgaan’, bekent Ising in 1895, als ‘Maussie’
(de klassikus Maurits Mendes da Costa) hem voor de voeten heeft gelopen door
tegelijk met hem ontvangen te worden. En ruim een jaar later is het Van Deyssel die
zijn vriend in een bepaalde affaire voor de keus stelt tussen hemzelf en ‘den affreuzen
dorren geleerde’ Charles M. van Deventer, alias Chap, wat niet zomaar wordt opgelost.
‘Na eenigen tijd zal het gesleten zijn. Mijn genegenheid voor U zit zeer diep en kan,
geloof ik, door niets in den kern worden aangetast’, zoals Thijm schrijft.
De vrienden vertellen elkaar als vrienden doen heel wat over hun persoonlijke lot
en leven, zodat men wat Ising betreft op de hoogte komt van zijn wederwaardigheden
bij ‘Het Nederlandsch Tooneel’, waarvan hij naast akteur ook dramaturg, sekretaris
en bibliotekaris is geweest. Nu was Arnold Ising niet alleen een zeer gevoelig maar
ook een zeer kunstgevoelig man, die in kultuur en beschaving uitstak boven de
meesten van zijn kollega's van het toneel en die zich beter thuisvoelde bij de schrijvers
en de schilders van zijn tijd. Naast Van Deyssel telde hij onder zijn vrienden mensen
als Perk, Van der Goes, Erens en Boeken; Bauer, Breitner en Witsen. De
briefwisseling speelt dan ook tegen de achtergrond van het kulturele leven van deze
belangrijke jaren, zodat er toch wel wat uit op te steken valt. Bijvoorbeeld,
opzienbarend detail, dat Kloos al in december 1892 bezig was aan zijn stuk tegen
Van Eeden dat pas een jaar later publiek zou worden gemaakt (blz. 175).
Voor het inzicht in Van Deyssels persoon en werk is o.m. van het hoogste belang
wat hij eind 1890 naar aanleiding van een ervaring op dit gebied schrijft over de
Sensatie, en wat in de tweede helft van het jaar daarop allemaal wordt meegedeeld
over het Volmaakte Leven en over de moeilijke (door vriendschap makkelijk
belemmerde) weg daartoe. Harry Prick heeft ons hier gediend door de brieven aan
te vullen met andere persoonlijke aantekeningen van essentieel belang, waarmee hij
ook op andere plaatsen voor de nodige verheldering zorgt.
En dan zwijg ik nog over het verhaal van Thijms démarches inzake een parijs
avontuur van zijn onevenwichtige en niet steeds even respektabele zuster
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Catharina, of over zijn moeilijkheden om zich een buurman in Bergen op Zoom van
het lijf te houden, die hem via het adres van een amsterdams blad onder schuilnaam
belaagde met kwasi-welmenende waarschuwingen. Zulke verhalen geven het boek
bijwijlen de lekkere jeuigheid waar een echte brieflezer verzot op is.
Het is dus een fijn boek geworden, waarvan de evenementen ook voor de
oningewijde makkelijk te volgen zijn. Want Harry Prick begeleidt de teksten op zijn
als altijd overakkurate manier met de toelichtingen van een alleswetende geestelijke
ooggetuige. Alleen over Aletrino en Van Deventer laat hij ons in het ongewisse,
blijkbaar veronderstellend dat deze personages anderen even bekend zijn als hemzelf.
Dat hij op één plaats (in noot 22 op blz. 12) bijna even onbetaalbaar de gek speelt
als zijn meester in de hogere clownerie zelf vaak, zal men hem graag vergeven. Zo
ook dat hij zich in zijn inleiding, om de figuur van Ising te tekenen, een aantal malen
bedient van invulsels zonder garantie van juistheid. Over de drie zetfouten in de tekst
en over de vier onjuistheden die in de toelichtingen toch zijn ingeslopen zal ik zwijgen,
om de lezer het genoegen te laten ze zelf te vinden1). Mij komt echter door biezondere
omstandigheden het privilege toe te onthullen dat - temidden van de talrijke
voortreffelijke illustraties - die op blz. 93 toch ten onrechte prijkt als een getrouwe
afbeelding van de Villa des Chéras, waarin de jonge Thijm in Houffalize zo heerlijk
heeft gewoond (‘Uit alle vensters - en er zijn er 22 - zoû ik in hooge bochten kunnen
piessen in gouden stralen, zonder dat éen ellendige sterveling er iets van zag’). Hoe
dit veelvensterige huis er in werkelijkheid precies heeft uitgezien zal ons t.z.t.
ongetwijfeld nog eens door regionale heemkundigen worden geopenbaard.
Karel Reijnders

1) De redaktie vergt alsnog bewijs i.p.v. bewering, dus dat moet dan maar. De zetfouten zijn:
Blz. 14, regel 8 van onder: n e g e n h e i d lees: g e n e g e n h e i d ; blz. 43 noot 81, regel 1:
a u t e u r ; lees a c t e u r ; blz. 92, regel 6 van onder: M i j lees: M i j n . Verdere
onvolkomenheden: bij blz. 62, regel 15, e e n b i s s c h o p d o e n mist men de toelichting
dat dit voor Ising betekende: de rol van Gozewijn spelen in de Gysbrecht (vgl. blz. 226,
laatste alinea, en voor die rol nog blz. 314 en 332). Blz. 114 (20 febr.) regel 1: hier heeft de
schrijver zelf, zoals blijkt uit de reproduktie van het handschrift op blz. 115, wat veranderd
in d a t , de tekst laat w a t staan. Blz. 122 noot 216: de titel van die bundel van Louise
Stratenus luidt G e d i c h t e n ; wat daarop volgt zijn de twee ondertitels. Blz. 240 noot 389:
Ve r z a m e l d e o p s t e l l e n III van Van Deyssel is geen herdruk van de
P r o z a s t u k k e n maar precies hetzelfde boek, van hetzelfde zetsel; alleen heeft het een
nieuw titelblad en een nieuwe franse titel; de tekst van beide boeken is identiek, d.w.z.
verwisselbaar.
Men vergeve de recensent deze pedanterie-in-opdracht. Zij kan althans dienen om te laten
zien hoe klein die tekortkomingen van de tekstbezorger wel zijn.
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De bijbel van het protest
H. Marcuse, De een dimensionale mens. Uitgave: Paul Brand,
Hilversum. 1968, 270 bl., f 17.50
Marcuse's ‘handboek van de revolutionaire bewegingen’ is nu ook in Nederlandse
vertaling te consulteren. Die kost ongeveer het dubbele van de Duitse uitgave - ook
een vertaling, maar Marcuse is en blijft een Duitser, vind ik - waarmee ik me al die
tijd heb moeten behelpen bij het zoeken naar een antwoord op de vraag: wat willen
die studenten toch? Voor mosterd na de maaltijd een tamelijk pittig prijsje, maar om
in de eigen taal geprikkeld te worden tot ‘bezinning op de gevestigde waarden’, 280
bladzijden lang (12 cm. breed) moet je wat over hebben.
De titel belooft min of meer een nieuw mensbeeld. Dat is dan weliswaar niet
rechtstreeks met die ‘eendimensionale’ mens gegeven, maar het moet daarachter
oprijzen. In die zin past de titel toch in de reeks van mensbeelden die ons in een
aantal kreten en boektitels van de afgelopen tientallen jaren zijn voorgesteld. Eerst
gebeurde dat bij voorkeur in het Latijn: homo faber, homo sociologicus of homo
ludens, maar het Latijn is te geleerd geworden en bij ‘homo’ denkt iedereen trouwens
aan Grieks. Misschien is daarom de reeks in de volkstalen voortgezet: de mens zonder
alternatief, de rudimentaire mens, de eendimensionale mens. Een stukje geleerdheid
hoort toch nog bij de titel, want een voor de hand liggend wezen is de mens niet. In
dit geval is hij dan ‘eendimensionaal’, zowel in het Engels als in het Duits alsook in
het Nederlands. Wat de titel betreft hebben de vertalers het zich niet al te moeilijk
gemaakt. Toch valt er over die a- te twisten en ik wil dat niet nalaten. Van Dale geeft
als bijvoeglijk naamwoord bij ‘dimensie’ twee mogelijkheden nl. ‘dimensionaal’ en
‘dimensioneel’. Bij twee, drie of vier dimensies wordt alleen twee-, drie- en
vierdimensionaal opgegeven. Het woord ‘eendimensionaal’ staat niet in het groot
woordenboek der Nederlandse taal en kan dus nog als een vrije kwestie behandeld
worden. En al is de druk van al die andere dimensies groot en niet te verwaarlozen,
mij dunkt toch, dat ‘dimensioneel’ de voorkeur verdient, niet alleen omdat het anders
helemaal niet aan bod komt, maar vooral omdat het past in een serie als: confessioneel,
rationeel, functioneel, intentioneel etc., allemaal woorden van gelijke opbouw. De
-a- lijkt mij een gevolg van een al te gretig aanvaarde Angelsaksische of Duitse
invloed. Misschien is dat ook zo bij ‘nationaal’, overigens een wat Germaanse
eigenschap. (Echt iets om ruzie over te maken, die ene letter, maar waar vind je
eigenlijk een antwoord op dit soort van vraagstukjes?) Wat de eendimensionale mens
verder ook voor een wezen mag blijken te zijn, ik zou hem liever een eendimen-
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sionele mens noemen. Die eendimensionele mens is volgens Marcuse een product
van een eendimensionele wereld. Daaronder moet worden verstaan een wereld, die
alleen maar in één bepaalde richting veranderingen toelaat nl. in de richting die
technologisch het meest belooft. In de ideologie van de hoogindustriële samenleving
wordt het protest en het onbehagen wel getolereerd, maar het wordt onmiddellijk
ingebouwd in die ideologie zelf en daardoor ontkracht. Het wordt onderdrukt door
de erkenning van de redelijkheid ervan. Hieruit volgt dan ten eerste dat een protest
gedoemd is vaag en min of meer onredelijk te blijven, want zodra het een duidelijk
alternatief stelt wordt het geannexeerd door de veelkoppige en snel omschakelende
redelijkheid van de heersende ideologie. Ten tweede volgt daaruit dat zo'n protest
buiten de typische protest-liturgie en de amusementssector om niets te betekenen
heeft, als het niet tegelijk komt tot een overname van de macht. Die overname kan
alleen gewelddadig zijn, maar het onbehagen heeft niet de machtsmiddelen om dit
geweld te plegen. Het machteloze protest wordt dan een zich snel verspreidend, maar
uiterst goedaardig virus, dat tenslotte alleen maar een vermakelijk schouwspel
oplevert. Protest wordt een nummertje vrije expressie. We zien dat al gebeuren,
eigenlijk al voordat Marcuse als de profeet ervan ontdekt werd, en het is amper te
verhelpen, want inderdaad: een reëel en compleet alternatief biedt ook deze bijbel
van het protest niet.
Waarschijnlijk vindt dit zijn oorzaak o.a. hierin dat Marcuse sterk bij Heidegger
in de leer is geweest, wiens enige revolutie de innerlijke omkeer is. Dat is heel wat,
misschien wel alles waartoe een mens in staat is, maar het is niet iets om in drommen
de straten voor in te trekken. De eendimensionele mens lijkt een sociologische
bewerking van wat Heidegger ‘men’ en ‘oneigenlijk bestaan’ noemt. Het ideaal dat
daarachter en daartegenover staat, blijft bij hem politiek onbereikbaar: de ‘authentieke’
mens is een uiterst individuele en in sommiger ogen ontoelaatbaar romantische
aangelegenheid zonder kop of poten. Ook Marcuse speelt het niet klaar dit ideaal in
politieke en sociale termen te vertalen en de vage onrust die zijn bijbel wekt, lijkt
gedoemd een persoonlijke jeugdherinnering te worden, een injectie die uiteindelijk
alleen maar het berusten en volwassen worden versnelt. Het nieuwe marcheren,
waartoe hij inspireert, verloopt in moeizaam sloffen, de bezinning wordt een stukje
ziel of gelatenheid. Ook dat is Heideggeriaans. En verder dit: wanneer Marcuse
spreekt over de techniek, spreekt hij vanuit de vage angst die ook zijn meester
tegenover dit verschijnsel koestert. Een van de boeiendste hoofdstukken van zijn
boek, dat, waarin hij de logica als machtsmiddel van de technokratische ideologie
schildert, is een rechtstreekse sociologische vertaling van Heidegger's wantrouwen
tegenover alles wat exact en logisch is. Voor Heidegger begint de ware filosofie pas
na een verwerking van wat logisch en vanzelfsprekend is. Hij gunt haar graag het
eigen gebied en de eigen geldig-
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heid, maar niet de macht, noch het laatste woord. ‘De verbeelding aan de macht’ is
een ideaal dat hierin al opgesloten ligt. Het is niet goed te begrijpen, dat Marcuse
verslonden werd op hetzelfde moment dat Heidegger's lezerskring zo inschrompelde.
Min of meer nieuw is wel de gedachte om achter die logica en technologie een
enorm slimme, manipulerende behoudzuchtigheid te zoeken. Het merkwaardig effect
van deze achterdocht is dan, dat aan vertegenwoordigers van establishment en
gevestigde waarden, of hoe het allemaal mag heten in het protestjargon, een bijna
mythische schranderheid en schurkachtigheid wordt toegedicht. Maar het kan heel
goed zijn, dat er geen dommer wezens bestaan dan die machthebbers en manipulators.
Tegenover de wat paranoïde veronderstelling dat we op ieder moment gemanipuleerd
en tot één dimensie platgedrukt worden door superslimme technokraten, zou ik graag
eens de veel meer Heideggeriaanse hypothese willen plaatsen dat er helemaal niets
achter zit en dat simpele onbenulligheid de kern van deze mysterieuze zaak is. Zodra
protest en kritiek werkelijk ergens over gaan, zwichten de machten, niet omdat zij
zo redelijk zijn, maar omdat zakelijkheid veel machtiger is dan zij. De kans is dus
niet uitgesloten dat een boek als dit enorm bijdraagt tot allerlei mythische opvattingen
over macht, die het eigenlijk uit de wereld zou moeten helpen. Nu al wordt het protest,
zodra het aanhoudt, en niet in amusement verzandt, met een sterk mythische betekenis
opgeladen. Het wordt zelf tot een irrationele macht. Ik moet de mens nog ontmoeten
die het openlijk flauwe kul durft te noemen. Zelf waag ik mij daar ook niet aan, want
wie ben ik dat ik een tiener zou durven tegenspreken? Maar na lezing van dit boek
begin ik wel te vermoeden dat het hier aangemoedigde ‘vage’ onbehagen in hoge
mate het gemis vertolkt aan wat in ouderwetse en mij dierbare woorden het ‘innerlijk
leven’ genoemd wordt. Ik wil niet suggereren dat ook van deze protesterende macht
onbenulligheid de kern is, maar integendeel dat het verzet tegen die onbenulligheid
een zeer ernstige en hoogst persoonlijke aangelegenheid is die nooit helemaal te
socialiseren en te verpolitieken is. Het onttrekt zich daaraan in een tweede dimensie
van een meer beschouwelijk leven. Het is dus wel degelijk waar dat ‘een samenleving
niet alleen beoordeeld mag worden naar de materiële welvaart die zij tot stand brengt’
- zoals de aankondiging van het boek ons grimmig meedeelt - maar waar zitten toch
die mensen die alsmaar keihard het tegendeel beweren? En waarom zou de jeugd
het alleenrecht hebben op dit aloude inzicht? Deze ‘bijbel voor de jeugd’ is
uitnemende lectuur voor veertigers: goed voor hun innerlijk leven.
Corn. Verhoeven
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Amusant en triest
Matthieu Kockelkoren, Het menselijk opzicht van Ter Apel en andere
verhalen,
Amsterdam 1968. (Uitg. De Arbeiderspers; Giraffe-boek).
De in zichzelf gekeerde eenling, die zich aan de rand van de maatschappij, of daar
nog buiten ophoudt, slechts met grote moeite, vaak met tegenzin en zelden met
meisjes contacten legt - die hij dan nog bederft door zijn onhandigheid met theekopjes
en conversatie -, is de held op sokken van Matthieu Kockelkorens vertellingen.
In het eerste, het titelverhaal, is de hoofdpersoon Ter Apel een chaplineske
underdog die, af en toe, heel voorzichtig, blaft, maar het onderspit delft tegen zijn
in kwade genii verkeerde vrienden Gruttens en Valhoed. Dit tweetal installeert zich
ongenood in zijn kamer; door die ‘bezetting’ van zijn veilige wijkplaats verliest de
introverte Ter Apel terzelfdertijd zijn moeizaam opgebouwde sociabiliteit en zijn
onmisbare privacy. Door het getreiter van zijn gezellen aangetast in wat zijn
zelfbehoud vormde, springt hij ten einde raad uit het raam.
In de tweede novelle, Een zekere afwezigheid, wacht de ik-figuur vol ongeduld
en argwaan op de (vertraagde) wederkeer van zijn vakantie houdend vriendinnetje,
tot hij zich in kathartische nacht realiseert - zich moet bekennen - dat zij niet terug
zal komen.
Het derde verhaal, Over het wieden van onkruid en het plukken van bloemen,
beschrijft de vakantie die hoofdpersoon Jaap ter Ziele met zijn, hem blijkbaar tamelijk
onverschillige aanstaande, doorbrengt in de streek waar hij zijn eerste, en dus grote
liefde beleefde. Hoewel hij beseft, aan het meisje van vroeger nog in hoge mate
gebonden te zijn, lijkt hij het met de status quo - een ‘nette’ verloving en een
burgermansbestaantje - op een akkoordje te gooien. ‘Over zijn definitieve beslissing
laat de schrijver zijn lezers in het onzekere’, vermeldt Kockelkorens epiloog.
De vierde vertelling, Anatomia Melancholiae, acht ik het best geslaagde stuk uit
de bundel. De hoofdpersoon, evenals Ter Ziele door een jeugdliefde achtervolgd,
weet zich min of meer te schikken in zijn dorre bestaan als vrijgezel, kamerbewoner
en leraar. Aanhef en slot suggereren dat hij op de onuitgesproken erotische invitaties
van zijn hospita zal ingaan, maar weer blijft de lezer in het onzekere, al zet
Kockelkoren dat er ditmaal niet bij, en al is een heel voorzichtig cetera desunt niet
misplaatst.
Kostte in het titelverhaal het voor Ter Apel fatale contact met zijn medemensen
hem het leven, de centrale figuur in het tweede behoudt althans
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dàt, al schiet hij zijn illusies erbij in. De andere verhalen lopen niet op een dergelijke
dramatische climax uit: het wankel evenwicht tussen de centrale figuur en zijn
omgeving blijft bewaard.
In het slotverhaal, Over het falen van den Heer, slaat de balans naar de andere
zijde door: de ik-figuur (die mij onweerstaanbaar aan Vrij Nederlands Douwe Trant
herinnerde) verliest door een respectabele hoeveelheid alcoholica zijn timiditeit,
allereerst in seksueel opzicht (waar in alle verhalen de voornaamste frustratie school).
Later barst zijn agressiviteit los in de vervloeking van ‘den Heer’, in het luidruchtig
opzoeken van zijn kamer (opdat de hospita wakker zal worden), en in de moord op
de jongeman die hij in zijn bed aantreft met het ‘ideale meisje’ naar wie hij de gehele
dag gezocht heeft.
De ontwikkeling van ondergang, over capitulatie, nadrukkelijke ‘remise’, en een
suggestie van aanpassing, naar offensief, wanneer de underdog begint te bijten, geeft
de samenhang aan van de, op het eerste gezicht weinig coherente verhalen. Die
ontwikkeling, lijkt het, gaat samen met een stijging in de kwaliteit van de verhalen:
de laatste twee zijn beter dan de voorafgaande. De meest superieure passages
benaderen niet onverdienstelijk het niveau van Nescio's en Van het Reve's novellen.
Een hoogst kreupele vergelijking, ongetwijfeld, maar als tertium comparationis
functioneert dan ook alleen de bekwaamheid van de drie schrijvers in het harmonisch
combineren van het amusante en het trieste opzicht van hun verhalen, die tezamen
een menselijk opzicht vormen.
Jacques Kruithof

[Nummer 54]
Journaal
Is De Telegraaf fascistisch?
Is De Telegraaf een fascistische krant? Je leest hem nooit of zo goed als nooit en de
keren dat je hem inkeek, zag je geen hakenkruisen, opruiing tot jodenmoord of iets
over Hun Kamp.
In de trein met een exemplaar van 26 maart. Daarin een redactioneel commentaar
onder de titel ‘Hooggeleerde onzin’. De redactie formuleert een feit dat iedere soldaat
van de politionele actie bekend is, in de voorzichtige wikkel van een onwaarschijnlijke
potentialis, zeggend dat Achter het nieuws, onder leiding van ‘de
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heer Wigbold’, het nodig heeft gevonden nog eens terug te komen op de excessen
die de Nederlandse soldaten in Indonesië ‘gepleegd zouden hebben’. Dat de felste
reacties tegen de tv-uitzendingen waren gekomen van oud-strijders in Indonesië,
werd door ‘hooggeleerde en geleerde heren’ in Achter het nieuws algemeen gezien
als ‘verdrongen schuldgevoel’. De Telegraaf schrijft daarvan kortaf: ‘Over
schuldgevoel te spreken is hooggeleerde onzin’. Alsof onzin op zich al niet erg genoeg
was geweest.
Heeft De Telegraaf iets tegen hooggeleerdheid? Medewerker Ir. W. Stam vertelt,
dat hij een avondje met Harry Mulisch en Jan Hein Donner heeft gesproken in
Gruyters' politieke nachtclub. Hij hoort daar ook Van Mierlo met Han Lammers
discussiëren en noteert dan: ‘Waarover het precies ging is mij ontgaan; het zal wel
iets met de progressieve concentratie te maken gehad hebben, maar de twee
succesvolle politici gebruiken zoveel dikke en dure woorden dat het voor een
eenvoudige buitenman niet is te volgen’. Ook hier weer iets tegen ‘geleerdheid’?
Met de eenvoud van buitenman Stam loopt het nogal los, als hij tenminste zijn Ir.
niet wederrechtelijk voert. Met de andere kwaliteiten van Stam loopt het niet zo los:
‘De begeleidende gebaren gaven mij de hoop dat het tot een handgemeen zou komen,
waarvan ik - als toeschouwer - een groot liefhebber ben, maar helaas zakten de
hartstochten even snel als zij opgekomen waren’. Wel houden van knokken, niet van
de vaktaal der politici, zich daar buitenmannelijk van distantiëren - het begint al
kwalijk te ruiken.
Een kolommetje verder roemt Leo Riemens een tv-film, waarbij hem opviel ‘hoe
voor een enkele scène een hele gracht in Leningrad in het oude St. Petersburg,
compleet met rijtuigen, herschapen was; geen decor, maar het werkelijke stadsbeeld’.
Een artistiek criterium, dat inderdaad eerder dat van de buitenman dan van de
deskundigen is.
Potigheid wordt bewonderd in onze landsvrouwe: ‘Een sufferdje was de kleine
prinses niet. Dat kan een heer getuigen, die, als hij nog leeft, thans de zestig
gepasseerd moet zijn. Hij liep als jongetje een paar fikse klappen van haar op toen
hij haar, bij een val op het ijs, rustig liet liggen’. Dit in een bespreking van een boek
over koningin Juliana. Wijl de recensie de mogelijkheid open laat, dat de fiks
getroffene vandaag nog leeft, is prinselijke doodslag wel uitgesloten. Men mag niet
alles vergen van een prinsesje. Zoals de Vader des Vaderlands al zei: ‘Slagen hoeft
niet, het is al mooi eens iets geprobeerd te hebben’.
Henk van der Meyden heeft bij John en Yoko Lennon in Hilton aan bed gezeten.
Hij doet net of ze hem meer hebben gezegd dan de andere verslaggevers. Maar terwijl
volgens alle bladen het bruidspaar in Amsterdam onder de dekens was gegaan
vanwege het provotariaat, dat zij daarmee wilde huldigen, heeft De Telegraafs Van
der Meyden daarvan geen idee.
Ik vraag me nu af: als een krant dagelijks
1. een portie gif tegen intellectuele discussie in zijn voer doet;
2. een roemend gebruik maakt van de vulgaire smaak;
3. lofredes afsteekt op handgemeen en fikse klappen;
4. de feiten verdraait;
is dat dan reden genoeg om een krant fascistisch te noemen? Je kijkt na lezing van
één zo'n aflevering wel een tijdje perplex je coupéraam uit. Het terrein met loslopende
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varkens waren we al gepasseerd vóór het me mogelijk was ze hun portie Telegraaf
toe te werpen. Mijn medereizigers zaten braaf hun deel tot zich te nemen. Niemand
verplicht ze. Er zijn genoeg andere kranten. Het recept van De Telegraaf schijnt ze
echter aan te staan. En ze zijn, neem ik aan, allemaal anti-fascistisch. Ze zouden he-
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viger dan de oud-Indiëgangers protesteren, als we ze fascistisch noemden. Is het dan
geen hooggeleerde onzin om De Telegraaf fascistisch te noemen? Er moet nog een
ander kwalificatie zijn. Juist als ik het opgeef die te vinden, rijden we weer langs een
veld met varkens.
Lambert Tegenbosch

Laatste woord
Sinds ik kort geleden mijn eerste echte griep gehad heb en wel drie dagen met koorts
in bed moest liggen, kan ik uit eigen ervaring meepraten over de ellende en het leed
in de wereld en over het grote goed dat onze gezondheid is. Wij kunnen dat niet
genoeg waarderen, maar hoe dikwijls springen wij er achteloos mee om! Dat was
dan één ontdekking. De tweede was dat we doodgaan voordat we het in de gaten
hebben. Zo ben je gezond en zo lig je krachteloos terneer. En dan is het nog maar
één stap, die we niet eens zelf zetten. Het enige dat je zelf kunt doen is je laatste
woord uitspreken. Dat is een hele opgave, heb ik ontdekt. Eerst zeggen, waar alles
ligt van de verzekeringen en zo, hijgend terugvallen in de kussens, dan peinzend en
met knokkelige vingers de lakens een beetje gladstrijken, de nabestaanden wenken
en moeizaam je laatste woord brengen. Er worden aan een stervende eisen gesteld
waarvoor eigenlijk een ijzeren gezondheid nodig is. Daar komt dan nog bij dat de
markt in laatste woorden al aardig bedorven is door de Socratessen, de Nero's, de
Goethe's en de Kanten, die er, als we alles moeten geloven, een mooi gaaf nummer
van gemaakt hebben. Jammer genoeg heb ik geen collectie van die uitblazertjes bij
de hand. Allicht vind je er een minder bekend item in dat nog een keer opgevoerd
zou kunnen worden. Ik vind het wel een moeilijke kwestie. Iets als ‘dank voor alle
liefde’ leent zich uitstekend voor huishoudelijk gebruik en is ongetwijfeld te verkiezen
boven ‘wat is het hier warm’, maar wat het mist is de wereldwijde strekking en de
opkikker voor het nageslacht. Onze laatste energie dient te worden geïnvesteerd in
een boodschap die tegelijk met ons de ruimte in gaat, een mooi dankbaar afrondertje
na een arbeidzaam leven, een slotconclusie. Mijn dankbaarheid voor de snelle
genezing wordt dan ook vooral bepaald door het opgeluchte gevoel dat althans dit
probleem even uitgesteld is. Want natuurlijk kon ik weer niets vinden; het leek wel
of ik onvoorbereid een toespraak moest houden: op zo'n ogenblik weet ik altijd ineens
heel zeker dat ik helemaal niets te zeggen heb. Al zoekend nam ik de slaaptablet in
die mij gegarandeerd voor zestien uur uit de wereld zou helpen en terwijl ik met
mislukte manmoedigheid het gevoel een gifbeker te drinken probeerde te
onderdrukken, sprak ik daarbij opgewekt tot mijn echtgenote ‘daar gaat ie dan’. Drie
uur later werd ik wakker en kon ik aan mijn reeks laatste woorden gelukkig enkele
nieuwe onbenulligheden toevoegen. Het laatste woord moet niet te definitief worden;
je moet het zelf nog kunnen uitleggen. Kortom, je moet hier ook altijd alles zelf doen.
Corn. Verhoeven.

Raam. Jaargang 1969

4

Arnold Toynbee
Houdingen tegenover de dood
Gedurende de achter ons liggende 300 jaar is in de moderne westerse wereld de
instelling ten opzichte van de dood in toenemende mate gewijzigd. Deze wijzigingen
zijn het gevolg van de groeiende hedendaagse geloofsafval in het westen. Een
onwankelbaar en oprecht geloof in de christelijke leer is iets heel anders dan het
verstandelijk aanvaarden van wat theologische stellingen. Het is een geloofsdaad,
die de mens verbindt, zowel op het morele en geestelijke als op het intellectuele vlak,
dienovereenkomstig te handelen. Het verbindt hem o.a. tot de christelijke houding
ten opzichte van de dood.

De christelijke visie
Het christendom is niet de enige religie die de onsterfelijkheid van de menselijke
ziel predikt. Het heeft deze leer gemeen met het moderne (d.w.z. farizeïsche)
jodendom - de enige niet-christelijke godsdienst die (ten koste van zware straffen)
tot het einde van de 17de eeuw getolereerd werd in het westerse christendom. Ook
de islam, een zuster-religie van het christendom, predikt de onsterfelijkheid van de
menselijke ziel. De islam vormde naast het jodendom de tweede niet-christelijke
godsdienst waarmee het westerse christendom in aanraking kwam. In 1498 zetten
de Portugezen voet aan wal in India en leerden daar het hindoeïsme kennen. Tot dan
toe was het geloof in de onsterfelijkheid van de menselijke ziel na de dood het enig
aanvaardbare binnen het westerse christendom.
De christenen in de westerse landen zijn zich altijd blijven verdiepen in de bewaard
gebleven voorbeelden van Latijnse literatuur van vóór de christelijke jaartelling.
Daarin werden opvattingen beschreven en aanbevolen die onverenigbaar moesten
zijn met het christelijk geloof, zoals in Lucretius' gedicht De Rerum Natura waarin
de dichter zijn geloof in de vernietiging van de menselijke persoonlijkheid na de
dood hartstochtelijk aanprijst als een bevrijding en een troost na martelende en
ongegronde angsten. Tijdens de renaissance werd de westerse kennis van de Latijnse
literatuur van vóór de christelijke jaartelling nog eens verrijkt met de herontdekking
van Griekse literatuur, evenDit essay is ontleend aan de bundel M a n ' s c o n c e r n w i t h d e a t h
door Arnold Toynbee e.a., die dit jaar onder de titel D e n k e n o v e r d e
d o o d als paperback bij A.W. Bruna & Zoon verschijnen zal.
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eens van vóór de christelijke jaartelling, en sindsdienst werden beide klassieke
letterkundes geestdriftig bestudeerd. De christenen in het westen waren in het begin
van de moderne tijd reeds zover dat zij de Griekse en Latijnse klassieken konden
bewonderen en respecteren zonder in hun christelijk geloof geschokt te worden,
ondanks de afwijkende visies met betrekking tot leven en dood. Sinds het einde van
de 15de eeuw kwamen de westerse christenen behalve met het hindoeïsme ook in
aanraking met een aantal levende niet-joodse religies en denkwijzen, b.v. het
boeddhisme en het confucianisme. Ook deze contacten schokten hen niet in hun
christelijke overtuiging.
De reformatie, die op een schisma in het westerse christendom uitliep, heeft het
orthodoxe christelijke geloof in het leven na de dood evenmin doen wankelen. De
protestanten keerden zich om een andere reden van de roomse kerk af. De
calvinistische protestanten hielden er met hun predestinatieleer zelfs nadrukkelijker
opvattingen op na met betrekking tot de ziel na de dood dan de volgelingen van
Zoroaster, de joden, de andere christenen en de moslims. Maar ook de twee
tegengestelde alternatieven, namelijk de hemelse zaligheid of de helse pijn na de
dood, werden door zowel de christenen in het westen en elders als door alle joden
en moslims aanvaard. Beschouwen wij de fundamentele christelijke leer, zoals die
in de christelijke overlevering wordt geformuleerd, dan zien wij dat in het begin van
de 17de eeuw de westerse landen nog grotendeels orthodox-christelijk waren. Leefden
er op dat tijdstip afvalligen onder hen, dan was hun aantal gering en van openlijke
erkenning van hun geloofsafval was geen sprake omdat daar een zware straf op stond,
namelijk de brandstapel. Zowel katholieken als protestanten pasten deze straf toe.
Nog voor het einde van de 17de eeuw echter had een kleine groep intelligente
ex-christenen - ex-katholieken en ex-protestanten - het geloof niet slechts afgezworen,
maar daar ook openlijk van getuigd of er straffeloos toespelingen op gemaakt. Deze
veranderde geestesgesteldheid ten opzichte van de christelijke godsdienst vormt een
van de meest ingrijpende revoluties die tot nu toe in de geschiedenis van het westen
heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt. Sinds het einde van de 17de eeuw heeft
deze revolutie zich uitgebreid en is men steeds openlijker voor zijn geloofsafval gaan
uitkomen.
De oorzaak van deze 17de-eeuwse afkeer van een godsdienst die toch gedurende
de voorafgaande dertien eeuwen in het westen onvoorwaardelijk geaccepteerd was,
ligt in de eerste plaats in de schandelijke 16de en 17de eeuwse westerse
godsdienstoorlogen. Deze oorlogen waren een schokkende demonstratie van
boosaardigheid, haat, fanatisme en ook huichelachtigheid. De felheid waarmee
theologische tegenstanders op beide fronten elkaar te lijf gingen grensde in haar
welgemeendheid aan fanatisme, en politieke leiders haastten zich dit welgemeende
fanatisme uit te buiten en in banen te leiden die de belangen van hun staat dienden.
De strijdende partijen zelf maakten zich, hoe
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edel hun motieven ook mochten zijn, schuldig aan weerzinwekkende gruweldaden.
De verontwaardiging die hierover ontstond leidde in de loop van de 17de eeuw tot
een stroming die o.a. gestalte kreeg in de oprichting van de Koninklijke Academie
van Wetenschappen in Engeland. Deze stroming hield zich in plaats van met
stekeligheden en onoplosbare theologische geschillen bezig met wetenschappelijke
onderzoekingen. De waarheid die door waarnemingen en experimenten onomstotelijk
aan het licht moest komen zou aangewend worden tot verbetering van de techniek,
zodat de materiële welvaart van de mens kon stijgen.

De groei van het wetenschappelijk denken
Deze ommezwaai van het zuiver theologische naar het wetenschappelijke vlak in
het intellectuele en gevoelsmatige denken van de westerse mens heeft gevolgen gehad
waarvan de initiatiefnemers 300 jaar geleden niet hadden durven dromen. De
christelijke theologie gaat er van uit dat het heelal, waarin de mens zich geleidelijk
van zichzelf bewust wordt, geschapen is door een almachtige God die op hem gelijkt.
Ook wordt aanvaard dat dit heelal door zijn maker bestuurd wordt volgens een
programma dat hij zelf heeft ontworpen en uitvoert. Of de schepper het nu goed of
slecht met hem voor heeft, de mens staat eerst als levend wezen, dan als wezen na
de dood, centraal. Maar omdat de westerse mens alles in het werk stelde om zijn
wetenschappelijke kennis op een hoger peil te brengen, heeft hij zichzelf in een
ogenschijnlijk onbeduidende positie gebracht, zowel gemeten in de tijd als in de
ruimte.
Wat het ruimteonderzoek betreft, de toenemende kennis van het heelal heeft
aangetoond dat de planeet aarde níet het centrale punt vormt van het planetenstelsel,
maar slechts een satelliet is van de zon, die weer deel uitmaakt van een groot aantal
zonnen, tezamen vormend een melkweg, waarvan de omvang niet te peilen is. In
Pascal's tijd (1623-1662) waren de sterrendeskundigen al zover dat zij een schatting
konden maken van de afstandsverhoudingen van de hemellichamen. Een schatting
die de erudiete westerling schokte. Pascal heeft beschreven hoe hij afgeschrikt werd
door ‘de stilten’ - de niet-menselijke, onoplosbare raadsels - van de grenzeloze
ruimten der kosmos. Deze ruimten waren, gemeten naar de maatstaven van de 17de
eeuw, inderdaad grenzeloos omdat men uitging van de traditionele geocentrische
gedachte, zoals die bijvoorbeeld door Dante in zijn Divina Commedia beschreven
is. Maar vanzelfsprekend lijken deze voorstellingen van de ruimte nog maar zeer
onbeduidend vergeleken bij de resultaten die onderzoekingen van hedendaagse
sterrenkundigen opleveren.
Wat het onderzoek van de tijd betreft - eind 18de, begin 19de eeuw - werd de
traditionele opvatting, of liever de dogmatische peiling van de ouderdom
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van de aarde en het heelal verdrongen door de opkomst van de moderne geologische
wetenschap. Het westers christendom rekende sinds de 6de eeuw met jaartallen die
vóór of na de vermoedelijke geboorte van Jezus gedateerd waren. In het oosters
christendom en in de joodse gemeenschap werden de gebeurtenissen gedateerd naar
‘wereldjaren’ (d.w.z. het aantal jaren dat sinds het vermoedelijk tijdstip der schepping
verstreken was). Als begin van de oosters orthodox-christelijke jaartelling werd
beschouwd 5509 voor Christus; als begin van de joodse jaartelling 3761 voor Christus.
In een in 1650 A.D. verschenen studie stelde aartsbisschop J. Ussher, een
buitengewoon werkzame, geleerde en naïeve man, dat de aarde geschapen moest
zijn op de avond vóór 23 oktober om zes uur in het jaar 4004 voor Christus. Nú weten
wij dat er toen al een stad Jericho bestond. Geologische onderzoekingen hebben
uitgewezen dat er ongeveer twee miljard jaar geleden op deze planeet leven ontstond.
De sterrenkundigen hebben met hun tijdsberekeningen vastgesteld dat de planeet
zélf toen al twee maal zo lang bestond en zij voorspellen dat hij nog eens twee miljard
jaar leefbaar zal blijven (tenzij zijn huidige bewoners door een atoomoorlog de planeet
onbewoonbaar maken). Zo blijkt, in de tijd gemeten, een mensenleven even kort als,
in de ruimte gemeten, een hemellichaam gering. Deze nieuwe kennis overrompelde
joden en christenen. Voor de Indiërs daarentegen was dit niet nieuw. Wat Indiase
filosofen intuïtief minstens 2500 jaar tevoren hadden aangevoeld, is nu na lange en
omslachtige naspeuringen door westerse wetenschapsmensen geverifieerd.
Men kan uit onze moderne westerse ontdekkingen ironische conclusies trekken.
Op zichzelf geven deze ontdekkingen een beeld van de verbazingwekkende menselijke
kennis; toch onthulden dezelfde prestaties van het intellect dat het heelal waarin de
mens zich bevindt, gemeten naar tijd en ruimte, zo eindeloos groot is dat de rol die
hijzelf op aarde als natuurlijk fenomeen speelt maar uiterst onbelangrijk is. De onlangs
vastgestelde wetenschappelijke feiten vallen bijna niet te rijmen met het traditionele
geloof dat de joden, de christenen, de moslims en de volgelingen van Zoroaster
aanhangen. Zij zijn heilig overtuigd van de wederopstanding van het menselijk
lichaam en geloven in een God als een persoon, in de menselijke betekenis van het
woord. Aan de hand van de wetenschappelijke feiten is het nog moeilijker te geloven
dat het heelal, zoals wij het kennen, geschapen is door een dergelijke God. En
helemaal onaannemelijk lijkt het dat deze God - of een persoon van goddelijke
drieëenheid - bereid was in mensengedaante op juist déze planeet neer te dalen ten
einde de bewoners daarvan te verlossen. ‘Ach, dit is maar een kleine ster,’ troostte
Einstein zich eens toen de dwaasheid en slechtheid van het mensdom hem
deprimeerden.
De waarheid is, dat God - of de Natuur - niet alles op één kaart zet.
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Volgens de astronomen zijn er, gezien de verhoudingen in het planetenstelsel, een
onnoemlijk aantal andere planeten die door menselijke wezens bewoond zouden
kunnen zijn. De dichtstbijzijnde van deze bewoonbare planeten kan nog miljoenen
lichtjaren van ons verwijderd zijn, en tot een ander melkwegstelsel behoren dat wij
niet kunnen waarnemen, al gebruiken wij onze meest ingenieuze sterrenkundige
instrumenten en technieken. Laten wij aannemen dat God, door liefde en medelijden
bewogen, zich tot heil van de mensheid op deze planeet liet kruisigen, moeten wij
er dan ook niet van uitgaan dat Hij dezelfde vrijwillige smarten op andere planeten
heeft willen doorstaan? Christenen zouden na deze overwegingen tot de slotsom
moeten komen dat er meer werelden bestaan. De katholieke geestelijke leiders die
in 1600 Giordano Bruno ter dood brachten omdat hij openlijk getuigde van zijn
geloof in meer dan één wereld, moeten zich bewust geweest zijn van de gevolgen
die deze proclamatie gehad zou hebben op het toenmalige traditionele heelalbeleid
van de christenen. Natuurlijk begingen zij hiermee een historische blunder, erger
dan een misdaad - zoals zij zelf beseft konden hebben als zij hadden bedacht dat hun
vroegchristelijke Romeinse voorgangers het christendom zoveel voorspoed bezorgden,
omdat zij er toe overgingen christenen de marteldood te laten sterven. De marteldood
van deze filosoof en aanhanger van Democritus' theorie versnelde de vooruitgang
van de moderne astronomie met rasse schreden. In 1686 publiceerde Fontenelle
ongestraft zijn Entretiens sur la pluralité des Mondes.
Een heelal dat in zijn verschijningsvorm het bestaan van een schepper schijnt te
loochenen moet in theorie ook de mogelijkheid van de wederopstanding van het
lichaam na de dood uitsluiten voor de menselijke bewoners van een planeet die
wellicht niet als enige leefbaar is en die slechts een stofdeeltje vormt in het eindeloze
hemelruim. Welke invloed nu heeft de versnelde vooruitgang van de wetenschap en
de teruggang van het christendom in het westen in de afgelopen drie eeuwen op de
houding van de moderne westerse mens uitgeoefend, met name op zijn houding
tegenover de dood?

De toenemende geloofsafval
Die invloed valt moeilijk te peilen, want de houding van de mens toont op zijn minst
drie facetten. Dat wat hij openlijk zegt te geloven, dat wat hij innerlijk voorstaat en
dat wat hij werkelijk gelooft - of niet gelooft. Dat alles zou aan het licht komen als
hij zich aan een zelfonderzoek zou onderwerpen of dit door een psychiater zou laten
doen. In eerste instantie komt de mens tot een bepaalde geloofs- of
ongeloofsovertuiging. Na verloop van tijd heeft hij zich deze overtuiging eigen
gemaakt. Vervolgens verstrijkt er weer enige tijd voordat hij zijn overtuiging openlijk
toegeeft (als hij ooit zover komt). Wanneer hij
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werkelijk geen geloof meer kan hechten aan de leerstellingen van zijn religie, zal
hij, als de betekenis hiervan tot hem doordringt, geestelijk in de knel raken, ook al
heeft hij zijn verontrustende ontdekking nog niet aan de openbaarheid prijsgegeven.
Is er echter iemand anders in zijn omgeving die dezelfde innerlijke ervaring doorleefd
heeft en de moed bezit of de brutaliteit of de tactloosheid om het verlies van zijn
geloof van de daken te roepen, dan zal zijn onoprechte geestverwant - zich
onmiddellijk tegen hem keren en hem aanvallen - en deze aanval des te venijniger
uitvoeren naarmate hij zich meer bewust is, of in ieder geval halfbewust, dat diens
eerlijke en open erkenning het masker dreigt af te rukken waarachter hij zelf zich
huichelachtig verbergt.
Zo verging het Gibbon in 1776 toen hij het eerste deel van zijn The history of the
decline and fall of the Roman Empire publiceerde. Tot zijn verbazing merkte hij hoe
enerzijds zijn gehele werk door het publiek enthousiast ontvangen werd, anderzijds
de twee laatste hoofdstukken heftige kritiek te verduren kregen. In deze twee
hoofdstukken behandelt Gibbon de opkomst van het christendom en brengt die in
verband met de uiteindelijke val van het keizerrijk. Hij voert daarbij een aantal
niet-bovennatuurlijke argumenten aan die tenminste grotendeels een verklaring
moeten geven voor de merkwaardig snelle opkomst van de christelijke kerk. Met
deze zakelijke zienswijze op de zegetocht van het christendom toonde Gibbon zich
een waar lid van een beschaafde westerse generatie. Hoogstwaarschijnlijk zijn toch
enkelen onder zijn recensenten het in hun hart wel met hem eens geweest. Waar
Gibbon zo heftig en soms zelfs kwaadaardig op aangevallen werd, was het feit dat
hij openlijk had durven verwoorden wat vele van zijn tijdgenoten nog slechts aarzelend
durfden te denken.
De uiterlijke kentekenen van een aloude religie laten zich moeilijk uitroeien, en
des te moeilijker als de al of niet oprechte aansluiting bij een kerk uit zuiver
economische of sociale motieven geschiedt.
Tegen het einde van de 19de eeuw bijvoorbeeld keerde een groep Franse burgers
die reeds vanaf de Franse revolutie anti-clericaal, agnostisch of atheistisch geweest
waren uit min of meer cynische motieven, terug naar de liturgie van de R.K. kerk.
Zij waren tot de overtuiging gekomen dat de katholieke kerk met haar diepgewortelde
conservatisme een bolwerk van privé-bezit vormde in een tijd waarin het socialisme
zijn opmars begon. Veel van deze bekeerlingen zullen in hun vuistje gelachen hebben.
Voor hen was bezit wel een mis waard, zoals Parijs dat indertijd voor Hendrik IV
was.

De sociale functie van de religie
In de Verenigde Staten houdt tegenwoordig een bepaalde groep uit de middenklasse
- niet zoals de Franse bekeerlingen uit economische, maar uit sociale
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overwegingen - het kerklidmaatschap in ere, ongeacht de gezindheid die men
aanhangt. Natuurlijk is de Amerikaanse, net als de Franse middenklasse gespitst op
handhaving van haar bezit. Waarschijnlijk des te gespitster omdat zij meer heeft te
verliezen. In het politieke vlak is zij er evenzeer op uit haar belangen te verdedigen
als dezelfde klasse in Frankrijk. Maar wat zijn godsdienst betreft heeft de Amerikaan
een heel andere reden om zich bij een kerk aan te sluiten en deze met typisch
Amerikaanse gulheid financieel te steunen. Sinds de Verenigde Staten van een
overwegend agrarische in een overwegend stedelijke gemeenschap veranderden, is
de bevolking voortdurend mobieler geworden en steeds meer de behoefte gaan voelen
aan vaste grond onder de voeten in de dikwijls zo koude en onpersoonlijke sfeer van
een forensenstad, waarvoor men terug zou schrikken als men er niet volkomen
afhankelijk van was. In deze omstandigheden speelt de kerk een rol van welkom
sociaal middelpunt van waaruit sociaal-ontheemden contacten kunnen leggen met
andere naar menselijke maat gegroeide micro-organisaties.
Loopt men door de straten van Houston in Texas - een moderne, snelgroeiende
handelsstad in het westen, waar de blanke, niet-Mexicaanse bevolking rijk
vertegenwoordigd is - dan vindt men talrijke kerken van uiteenlopende richtingen,
die pas voltooid zijn of nog in de steigers staan. Let wel: ‘vindt men’, niet ‘ziet men’;
want dikwijls is de kerk zelf - dat wil zeggen het ‘huis van God’, bedoeld als plaats
van aanbidding - verstopt tussen de gebouwen er omheen. Deze voor niet-religieuze,
sociale doeleinden gebruikte gebouwen, in de schaduw waarvan de kerk een kwijnend
bestaan leidt, zijn in naam sociaal behulpzaam maar zij domineren in feite sterk. Er
zijn bibliotheken bij, clubhuizen, gehoorzalen en schouwburgen, onschuldig en
sociaal waardevol, waar zij hebben alle één faktor gemeen: hun functie is duidelijk
niet-religieus.
Neemt men vervolgens het vliegtuig van Houston, Texas, naar Mexico City (een
korte reis) en bekijkt men dan de dorpen in het district Puebla op de Mexicaanse
vlakte, dan valt een groot contrast op. In een Mexicaans dorp in genoemd district is
de kerk het grootste en meest in het oog lopende gebouw, meestal in een fraaie
renaissance- of barokstijl opgetrokken. Waarschijnlijk vormt zij een aan de
dorpelingen geschonken nalatenschap van opeenvolgende rooms-katholieke
religieuzen-orden die zich daar sinds de kolonisatie vestigden. Men merkt dat de
dorpelingen - hoe onbeschaafd en ongeletterd velen van hen ook mogen zijn - hun
kerk waarderen om zowel estetische als religieuze redenen. De belangrijkste vorm
van gemeenschapszin die deze boeren kennen is de gezamenlijke aanbidding in de
kerk. In tegenstelling tot hun buren in de Verenigde Staten hebben zij geen behoefte
aan bijgebouwen die hun kerk op werelds, sociaal terrein moeten steunen en in
tegenstelling tot hun katholieke bourgeois-geloofsgenoten in Frankrijk zien zij de
kerk niet als een
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bolwerk van privé-bezit. Het privé-bezit van een Mexicaanse dorpeling is trouwens
niet te vergelijken met dat van de Fransman of de Amerikaan. De weinige vrije tijd
die hem rest nadat hij in het levensonderhoud van zijn gezin heeft voorzien, besteed
de Mexicaanse dorpeling aan zijn kerk. Hij vervangt pannen op het dak of herstelt
de gipsen heiligenbeelden die bij het interieur horen.
Natuurlijk is Mexico, in tegenstelling tot de Verenigde Staten en Frankrijk, een
nog pas gedeeltelijk verwesterst land. In het heersende internationale spraakgebruik
heet dat een ‘ontwikkelingsland’ dus nog niet geheel tot ‘ontwikkeling’ gebracht.
Met andere woorden, het uiterlijk en het karakter van een hedendaagse Mexicaanse
gemeenschap herinnert nog aan wat in het westen leefde en heerste voordat in de
17de eeuw de grote intellectuele revolutie aanving en alles met zich meesleepte.

De westerse mens en zijn angst voor de dood
Westerse christenen van vóór de 17de eeuw valt het gemakkelijker dan hun
nakomelingen de dood frank en vrij in de ogen te zien.
In elke gemeenschap, ongeacht religie of cultuur, vormt de huwelijksceremonie
een vreugdevolle gebeurtenis. In het hoofdstuk ‘De huwelijksvoltrekking’ uit het
liturgieboek van de Engelse episcopale kerk kan men die verheugde toon in haar
oudste versie, die dateert uit de 16de eeuw, terugvinden. Toch bevat deze versie in
essentie ook de zinsnede die door beide partners wordt uitgesproken: ‘dat zij elkaar
trouw zullen blijven tot de dood hen scheidt’. Deze woorden herinneren onverbloemd
aan het pijnlijke feit dat beide huwelijkspartners zullen sterven, en ook aan het nog
pijnlijker feit dat een van de beide partners eens de smart van het verlies zal moeten
dragen, tenzij het buitengewone geval zich voordoet dat beiden tegelijkertijd,
bijvoorbeeld door ongeval of moord, omkomen. Die pijn is voor de man of vrouw
die zijn partner werkelijk trouw is gebleven, veel smartelijker dan de eigen dood.
In onze hedendaagse westerse generatie kunnen alleen enkele monniken uit de
diverse rooms-katholieke orden onzelfzuchtig en onversaagd over de dood spreken.
Zij zijn daarom niet ongevoelig, integendeel: zij voelen een diepe genegenheid voor
hun medebroeders en voor hun moeders (moeders wier zonen, zo zij monnik zijn,
geen vrouwen hebben, zodat zij de liefde van hun zoons tot een vrouw niet met een
ander hoeven te delen).
Monniken kunnen sereen en zelfs opgewekt over de dood spreken - zelfs over de
dood van hen die hun dierbaar zijn - omdat zij oprecht geloven in de onsterfelijkheid
van de ziel na de dood. Vandaar dat zij de scheiding die door de dood ontstaat slechts
als een tijdelijk en daarom draaglijk incident beschouwen. En hoewel hun eigen lot
zowel als het lot van hun medemensen na de
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dood gedurende het leven hier op aarde voortdurend op het spel staat, zijn zij er van
overtuigd dat de lotsbestemming bepaald wordt door hun eigen levenswandel, die
zij met Gods hulp zelf tot een goed einde moeten brengen. De dood is voor een
katholieke monnik dus een tamelijk onbelangrijke gebeurtenis, evenals voor een
boeddhist die er van overtuigd is het Nirwana te bereiken, en voor een hindoe die
door zich te verdiepen in zijn eigen innerlijk gelooft het Absolute (het Brahma) te
vinden.
Niet alleen de westerse mens die geen geloof meer kan hechten aan de leerstellingen
van zijn religie, maar ook hij die zijn geloof onvoorwaardelijk trouw bleef, is het
slachtoffer geworden van de 17de eeuwse revolutie, waardoor de levensopvatting
zó veranderde dat men de dood niet langer gelijkmoedig onder ogen kon zien, noch
geloof kon hechten aan de onsterfelijkheid van de ziel, aan het Nirwana of aan de
intuïtie. Dr. Johnson (1709-1784) was een gelovig christen, maar stond bekend om
zijn angst voor de dood. Deze angst komt telkens weer terug in zijn gesprekken,
zoals die door Boswell zijn opgetekend. Zonder overdrijving kan men zeggen dat
het een van Johnson's hoofdthema's vormde. Ik ben zelf getuige geweest van deze
Johnsonachtige doodsangst bij een gelovig christen uit de 19de eeuw, wiens achterneef
ik ben. Kapitein Henry Toynbee (1819-1909) was geboren en getogen op een boerderij
bij Boston in Engeland. Hij voerde het bevel over een Oostindiëvaarder en stond
bekend om de wetenschappelijke nauwkeurigheid van zijn nautische onderzoekingen.
Hij geloofde niet alleen onvoorwaardelijk in de christelijke leer, hij was ook een der
weinigen die er van overtuigd was het bij het rechte eind te hebben. (Mijn oudoom
hing de naar het calvinisme hellende richting in de anglicaanse kerk aan.) Toch
schrikte de gedachte aan de dood hem af. Het lijkt wel alsof door een soort geestelijke
osmose zelfs zij die in deze tijd van toenemende geloofsafval in het westen toch hun
geloof wisten te behouden, verraderlijk geïnfecteerd werden met een onvermogen
de dood met Zeitgeist te beschouwen - de geest van de tijd die zij, voor zover zij er
zich van bewust waren, krachtig verloochend hebben.
Deze angst voor de dood, die na de 17de eeuw bij de westerse mens voortdurend
in kracht toenam, manifesteert zich op verschillende manieren. De typisch moderne
westerse man of vrouw heeft een van de meest karakteristieke en edelste facetten in
de menselijke natuur moedwillig laten uitsterven; of, zo het nog niet weggekwijnd
is, met opzet onderdrukt. Dit in India zo serieus en succesvol toegepaste facet is het
zich verdiepen in zichzelf en door zichzelf in contact komen met het Absolute dat
zich buiten de wereld bevindt. Deze eigenschap verheft ons tot mens: verliezen of
vernietigen wij hem dan verontmenselijken wij. Toch voelt de moderne westerse
mens zich slecht op zijn gemak als hij aan zichzelf wordt overgelaten. De met zoveel
succes op de techniek toegepaste wetenschap heeft de studie van de menselijke geest
vervan-
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gen door de studie van de niet-menselijke natuur. De moderne westerse mens is
daarom geneigd zoveel mogelijk tijd en energie te besteden aan zijn arbeid, behalve
wanneer hij deze neiging indamt door zich minder in te zetten als hij het gevoel krijgt
te zeer uitgebuit te worden. En de tijd en energie die niet opgaat aan werk, eten en
slapen, spendeert hij aan de een of andere vorm van ‘vermaak’. Als hij niet in
gezelschap vermaakt kan worden, zet hij de televisie of de radio aan of draait een
grammofoonplaat. Hij zal alles doen om te voorkomen dat hij de ‘eenzame tocht
naar daar waar hij gans alleen zal zijn’ moet ondernemen. De moderne mens heeft
zich opzettelijk geestelijk gekortwiekt door zonder geloofsovertuiging de dood in
de ogen te willen zien.
In het westen kan men het woord ‘dood’ nauwelijks meer noemen in de menselijke
betekenis van dit eufemistische woord - vooral niet in de Verenigde Staten, die van
alle ‘ontwikkelde’ landen het meest ontwikkeld zijn. De dood is ‘onamerikaans’;
want als het bestaan van het feit op zich in de Verenigde Staten ooit zou worden
toegegeven, dan zou men tevens moeten bekennen dat de Verenigde Staten niet het
paradijs op aarde vormen waar ze altijd voor zijn gehouden (en dat is een beslissend
geloofsartikel in de American way of life). Hedendaagse Amerikanen en bewoners
van het westers continent plegen in plaats van ‘sterven’ te zeggen ‘heengaan’ of
‘overgaan’. Als treurende familieleden voor de fotograaf poseren moeten zij de
traditionele tandenlach tonen, alsof zij op een bruiloft zijn of bij de rennen in plaats
van op een begrafenis.
Maar het ergste is de tegenzin waarmee de huidige westerse wereld een stervende
vertelt dat hij of zij op sterven ligt. Doktoren, verpleegsters en familieleden delen
het liever niet mee en niet alleen wanneer de patiënt het inderdaad niet wil horen,
maar ook als hij de waarheid wel degelijk vermoedt. Op die manier wordt hij in
tergende onzekerheid gelaten en rijst bij hem het vermoeden dat hem het recht op
een volwaardige menselijke behandeling wordt ontzegd - met andere woorden, het
recht om op tijd de waarheid te vernemen, zodat hij zich geestelijk op de dood kan
voorbereiden.
Het traditionele christelijke standpunt is dat een stervende, voor zover mogelijk,
gewaarschuwd moet worden, zodat de kerk hem alle geestelijke bijstand kan verlenen
die hij nodig heeft. Vanuit dat standpunt gezien is onvoorbereid sterven de grootste
geestelijke catastrofe die een mens kan overkomen. Dit idee komt ook duidelijk tot
uiting in de bondige Italiaanse vloek ‘accidente’, waarmee in negen letters het non
plus ultra van haat uitgedrukt wordt. Als wij ‘accidente’ letterlijk opvatten betekent
het: ‘Ik hoop dat jij door een plotseling vreselijk ongeluk sterven zult, zodat je in
handen valt van de levende God, voordat je tijd hebt gehad de laatste sacramenten
te ontvangen. Met het gevolg dat je, als je een zondaar bent - en ik durf te wedden
dat je er een bent - veroordeeld wordt tot het diepste vagevuur of als het aan mij lag,
tot eeuwig-
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durende hellepijnen’.
Een diepere haat kan men niet tot uitdrukking brengen; toch impliceert deze
Italiaanse vloek ‘accidente’, hoe verdorven hij ook lijkt, een diep geloof in menselijke
waardigheid, in tegenstelling tot het Amerikaanse ‘heengaan’ als verzachtend woord
voor ‘sterven’, waaraan dit geloof ten enenmale ontbreekt. De mens kan in zijn gevoel
van menselijke waardigheid een geduchte knauw krijgen als hij zich bewust wordt
van zijn sterfelijkheid. Toch zal hij, zolang hij zich hiervan bewust is, de dood in
deze menselijke waardigheid tegemoet moeten treden en niet als een ‘dier dat
krepeert’. Een oom van mij, wiens naam ik de eer heb te dragen, stierf plotseling op
30-jarige leeftijd. Hij schreef eens (en zoals bleek met profetische blik): ‘De mens
tilt zijn hoofd één ogenblik boven de golven, blikt snel om zich heen en verzinkt
weer. Maar heeft die blik ergens toe gediend?’
Onze christelijke voorvaderen in het westen hebben begrepen dat die blik wel
degelijk ergens toe diende. Wij, hun afstammelingen, moeten het opnieuw te weten
zien te komen, wil de westerse beschaving niet ten onder gaan.
Vertaling: Marluce Goos

Geert van Beek
De 1500 meter
Johan sloeg zijn ogen neer en schonk de rest van het flesje jus d'orange in zijn glas.
Hij ging er zuinig mee om, vruchtensap betekende kalorieën, hij hield het flesje
loodrecht boven het glas en schudde de laatste druppels los van de rand.
- Ik heb me er helemaal op ingesteld om de 1500 meter te winnen, zei hij. Ik zag
dat zijn ogen glansden en dat zijn gezicht, gebruind van elke dag lopen en fietsen en
patrouilleren in de stad, waar de zomer geen eind wou nemen, een diepere tint kreeg,
alsof hij bloosde bij de gedachte aan de overwinning, de toejuichingen bij het
vergroten van de voorsprong, het applaus, de medaille naderhand op zijn trainingspak
gespeld door de hoofdcommissaris of de burgemeester.
- Als je Wijnants in de gaten houdt, maak je een goede kans, zei de agent. Zo met
een sigaret tussen zijn vingers en het bruine randje koffie van zijn bovenlip likkend
had hij niets van het meedogenloze dat politiemannen kenmerkt op moeilijke
kruispunten waar ze met een kwartslag van het verkeers-
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bord, groen naar rood en rood naar groen, heer en meester zijn over leven en dood
en de chaos met een kinderfluitje bedwingen. - Ik heb de lijst van deelnemers aan
de 1500 meter eens nagegaan. Als je 't mij vraagt is Wijnants je enige serieuze
concurrent. Hij loopt ontzettend lelijk, vanaf het startschot denk je al: die haalt het
nooit, maar schijn bedriegt. Hij heeft al heel wat medailles in de wacht gesleept met
die magere benen van hem.
Johan omvatte het glas met beide handpalmen en staarde naar het middelpunt van
de draaikolk die hij met een lichte centripetale beweging in het sinaasappelsap opriep,
een draaikolk, golven, water, ga je mee zwemmen, vroeg hij eens, ik ging mee, meer
om te kijken naar wat zijn lichaam kon dan om zelf te water te gaan, ik klungelde
zo maar wat tussen kruipen en zinken en keek meestal naar de atleet die mijn broer
was en ik was trots omdat de meisjes keken naar de atleet die mijn broer was; omdat
ze zich, als hij uitrustte op de rand van het bad, vlak voor zijn voeten in het water
lieten glijden en ruggelings bleven drijven in zijn gezichtsveld zodat ze zijn gladde
schouders konden zien en de zwarte haren op zijn borst en benen en zodat hij hun
borsten kon zien en hun navel en hun benen wanneer ze kwamen zitten met hun tenen
het water opspattend, loom en onverschillig zou je zeggen, maar ineens stapten ze
staandebeens het diepe in, verdwenen een poosje en doken weer op een eindje verder,
meer opvallend dan tevoren omdat ze onzichtbaar waren geweest; dan mompelde
Johan zowat en terwijl ik moeite deed om niet al te veel water te slikken zette hij
zich af en schoot voorover met gevouwen handen de diepte in; het bad hield de adem
in, het bad telde in gespannen stilte 37-38-39-40 en het bad applaudisseerde toen
Johans natte haren weer blonken in het zonlicht en hij briesend het hoofd schudde
en bescheiden uitzwom na deze topprestatie; wanneer hij door de knieën boog op de
springplank en met zijn schedel naar de betonnen bodem stortte was ik iedere keer
weer blij dat ik hem ongedeerd boven water zag komen ergens waar je hem niet
verwachtte.
- Ik heb over Wijnants gehoord dat hij er een flinke eindspurt uit kan wringen, zei
de agent, nee dank u wel, mevrouw. Toen vroeg Evelien of ík nog koffie wou en dat
wou ik best, want ík legde mezelf nooit uit sportieve overwegingen beperkingen op.
- Het is een ontmoeting op alle fronten, zei Evelien, je boft dat je net deze week
bij ons logeert. Johan heeft zich in zijn hoofd gezet de 1500 meter te winnen. Denk
jij dat hij een kans maakt?
Ze verwachtte geen antwoord, ze goot de zwarte koffie afwezig in het kopje en
liet er een sliertje dikke room in glijden. Het was duidelijk dat zij meende dat Johan
een goede kans maakte, zij was ten slotte het meisje geweest dat toen, in die lange
zomer, op Johan de meeste indruk had gemaakt. - Zie je hoe dat tengere kind daar
lóópt, zei Johan. Niet om haar zwarte haren was ze hem
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opgevallen die nat en glad om haar smal gezicht lagen, en niet om haar groene ogen
die we óók wel te zien kregen wanneer ze rakelings voorbijschoot of cola dronk in
de schommelstoel van het restaurant, maar omdat ze stapte als een flamingo, langzaam
en wat deftig alsof ze zich volledig bewust was van de bewegingen van haar
gewrichten, de buiging van haar knieën en de afwikkeling van haar voeten van de
hiel tot de bal en dan kromden de tenen zich en telkens leek ze bij elke stap een kort
moment op haar tenen te blijven staan, hooghartig en trots; om haar loop dus schonk
Johan cola voor haar in, hij legde een arm om haar schouders toen ze terug fietsten
naar huis, ze hoefde niet eens te trappen, zelfs niet bij tegenwind en zelfs niet tegen
de helling op waarachter de stad weer begon met tramrails en stoplichten; ik fietste
wat doet het ertoe zomaar achteraan, gewend om alleen te fietsen in polders en uit
te rusten aan de kant van een sloot met stekelbaarsjes en gele lissen en tierende
leeuweriken en mooie meisjesnamen in mijn mond die ik fluisterde over de
waterspiegel en in de wind en over koeien heen, mooie meisjesnamen die namen
bleven, Angèle, Ingrid, Maaike; maar Johan groef zich in aan zee in een bedding van
koel zand, ik liep er langs met scherpe schelpen onder mijn voeten, ik zag de zwarte
haren van Evelien op Johans borst, de wind joeg het helmgras glad één richting uit
en de haren van Evelien bleven onbewogen in het warme dal van zand; ik liep in
looppas dicht langs het water waar de bodem nat was en goed begaanbaar tot het
strand was leeggelopen en de vuurtoren zijn licht liet zwaaien en toen ik terug kwam
lagen ze als één mens nog altijd in dat warme bed; dus lagen ze spoedig in een eigen
huis als één mens in een warm bed en het kind dat uit hen geboren werd heette Elly,
en zat nu op de grond plaatjes te plakken in een schrift.
- Geloof me maar rustig, zei de agent, uw broer maakt een mooie kans. Bent u
helemaal komen fietsen? Sportieve familie zijn jullie!
- Jij kon vroeger óók hard lopen, zei Evelien.
De gymleraar lekende met krijt vier cirkels op de tegels van de speelplaats, 25
meter verderop tekende hij nóg eens vier cirkels en in elke cirkel legde hij vier houten
blokjes; wij vieren stelden ons op, ik zag dat Johan van opzij naar me keek en al zijn
spieren spande; toen het fluitje door de stilte snerpte schoten we weg, de jongens
van de diverse klassen schreeuwden hun favorieten toe, ik bracht de blokjes van de
ene cirkel in de andere terwijl de concurrenten als schaduwen langs me heen schoven,
ik zag dat Johan ging winnen, maar opeens moest hij vaart en ritme onderbreken
omdat hij een blokje buiten de witte cirkel had geworpen en het op zijn plaats moest
leggen; zo werd ik kampioen van dat seizoen, hoewel ik wist dat Johan de snelste
loper was van de hele school.
- Let op Wijnants dus, morgen, zei de agent. Hij stond op en veegde met een mouw
de zwarte klep van zijn pet schoon, hij bleef erop staan poetsen tot
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die glom en zette hem toen op zijn hoofd, hij werd een ander mens, de wet, het
proces-verbaal. - Ik zal 'm je wel aanwijzen.
Evelien liep achter hem aan de hal in en toen ze weer binnenkwam was er op straat
het ontzaglijk gedaver van een zware motor en een sliert blauwe damp zweefde voor
het raam langs.
- De straten zijn nu wel stil, zei Johan, ga je mee nog wat trainen? Allebei in grijze
broek en lichtblauw hemd marcheerden we de straat op door de kleine voortuin waar
niemand veel zorg aan besteedde. De grote bladeren van de rododendrons waren
grijs van stof. Je vroeg je af waar dat stof wel vandaan kwam in deze keurige stad
met stipte reinigingsdienst en een zeewind die alle vuiligheid landinwaarts blies. Van
bóven moest het komen, van plumeaus, grauwe vlokken uit slaapkamers, dekens op
de randen van balkons. Blóemen hadden de struikjes nauwelijks. In de etalage van
de zuivelwinkel tegenover zag ik ons weerspiegeld, bepakt met doosjes smeerkaas,
etiketten uit Zwitserland en Frankrijk, monchou, brie, emmenthaler, jonge goudse
volvet, aan onze voeten stonden friese vlag in lange rijen met zilveren doppen, met
melk werd je inderdaad meer mans, Johan dronk liters per dag en stellig zou hij
morgen de 1500 meter winnen. Toen sloegen we rechtsaf in de richting van de
Weimarstraat, schalen bonbons voor het grijpen in de vitrines van een chocolaterie
maar van teveel suiker werd je zwaar en traag. Lijn twee passeerde ons, die ons af
kon zetten aan de terrasjes van Groenmarkt en Buitenhof, lekker zitten in een zachte
avond als de stad tot rust gekomen is. We liepen langs een viswinkel en daar keek
Johan naar binnen, want vis was gezond en rijk aan eiwit. Voor een kleine boekhandel
bleef ik staan, Johan deed een paar stappen terug, ik kon geen boekwinkel achteloos
voorbijgaan. Er lagen hoofdzakelijk mapjes met postzegels uitgestald en stapels
boeken uit populaire series, koninginnen worden discreet maar niet minder hardhandig
verkracht en op het eind begint de zon hoopvol te schijnen boven de moerassen
rondom de kasteelmuren.
- Hier hebben ze niet veel, zei Johan, ligt er niks van jezelf?
- Dat denk ik niet, zei ik.
- Kom op, op deze manier gaat de kadans eruit.
Hij stond letterlijk te trappelen van ongeduld, hij liep voort terwijl hij stil stond.
We sloegen linksaf de Valkenboslaan in langs uitvinders en ontdekkers, de wet van
Boyle, de wet van Dalton, de wet van Ohm, ik las de namen hardop van de bordjes.
- Weet je er nog iets van? vroeg Johan.
- Het had iets te maken met spanning en weerstand, zei ik.
- De meeste dingen leer je voor niks, zei Johan, je leert je er kapot op en later heb
je er geen barst aan.
We staken de Loosduinse Kade over naar de Zuiderparklaan met rechts
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van ons het Gooi en links van ons de Veluwe, Otterlo, Hoenderlo, Ermelo, we
bezochten samen op een voorjaarsdag het museum temidden van de bossen, de tuin
met beelden tegen een achtergrond van groen dat zich nauwelijks aan weer en wind
durfde bloot te stellen en lagen naderhand op een kurkdroge hei sinaasappelen te
schillen, het sap droop ons van de vingers. Toen marcheerden we op naar het
Soestdijkse Plein, langs de buitenkant van het park naar de officiële hoofdingang
met de standbeelden.
- Adam en Eva, zo noemen ze die hier, zei Johan.
Adam droeg een fakkel in zijn hand, sportieve vriendschap in snelle loop
doorgegeven aan de volkeren.
- Dat was iets voor jou, zei ik, met het Olympisch vuur in je vuist langs de tribunes
en dan de eeuwige vlam in het bekken slaan, vlaggen, volksliederen.
- Zo, dacht je dat, zei Johan. - Hier kunnen we er een vaartje inzetten.
In gematigde pas begon hij te draven rondom het enorme gazon, de speelweide
met boomgroepen en struiken. In deze vroege avond lagen nog groepen in
gezinsverband bij elkaar op het gras. Kinderen waren aan het voetballen, speelden
badminton, witte shuttles vlogen in strakke parabolen door de lucht als vlinders
gedragen door de wind. Op het water dreven zwanen met rustige ogen, onze voeten
roffelden over houten bruggen. Bij het rosarium minderde Johan vaart.
- Even uitrusten, zei hij, ik denk dat je te moe wordt.
Mijn hart sloeg inderdaad aardig tegen mijn keel en bovendien vond ik het zonde,
in volle vaart rozen en fonteinen te negeren. We gingen zitten op een bank, achter
ons een haag van rozen, voor ons een pergola, de bloemen roken heerlijk.
- Waar zijn de beelden gebleven? vroeg ik.
- De beelden?
- Het heeft hier vol gestaan met beelden. We zijn er samen naar gaan kijken.
- Dat was een tentoonstelling, jongen, voor één zomer. De beelden zijn allemaal
weer weg, behalve die baadster daar, die is door de stad aangekocht.
Het meisje hurkte neer aan de rand van een vijver, zó volmaakt doorgebogen in
de knieën dat haar billen inderdaad rustten op haar hielen, een benijdenswaardige
houding waar ík niet toe in staat was maar Johan wel. De lijn van haar schouders
zette zich via taille en rug voort in haar voeten. Van de geweldige spanning in haar
knieën merkte ze niets en ze zou er ook niets van merken als ze straks opstond om
zich aan te kleden. Ze hoefde niet eens te trappelen als een jong paard om haar
gewrichten weer los te gooien. Haar haren hingen in natte slierten voor haar gezicht,
één hand hield ze onder een dikke lok en met de andere haalde ze er een grijze kam
door. Het licht van de avondzon scheen op haar borsten die zacht beefden iedere keer
als ze de kam door het haar had gehaald, haar borsten waren gemaakt om ze te strelen
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en te vangen in je eigen bloedwarme handen.
- Zo zit ze al een paar jaar, zei Johan. Dát zou je moeten kunnen, urenlang op je
hurken zitten en met soepele spieren weer opstaan.
- Je bent anders lenig genoeg, zei ik. Je móet trouwens wel in konditie zijn om die
1500 meter te kunnen winnen morgen.
- Ik ben geen twintig meer, en met taktiek kun je niet álles bereiken.
Hij leunde achterover, zijn armen gevouwen voor zijn borst, een beetje weggezakt
in zijn buik. Hij zuchtte. Dat kon evengoed van deze schitterende zomeravond komen
waarin de rozen rondom ons nog een extra sterke geur verspreidden voordat ze zich
toevertrouwden aan de kilte van de nacht en de duisternis. De zon zakte rood dieper
weg naar het westelijk deel van de stad waar de zee haar opving. Het rood op het
meisje lag ook op Johans wangen. Ik vroeg me af hoe mijn eigen gezicht er uitzag
hier in het rosarium waar het leven de dag niet wou afstaan aan de nacht. Ik zag hoe
het meisje opstond uit haar hurkzit, ze maakte alleen een paar pasjes alsof ze niet
jarenlang versteend had gezeten aan de vijver, ze sloeg haar haren achterover en stak
ze met het kammetje vast op haar achterhoofd, haar beide armen hoog opgeheven.
Nu kon ik duidelijk haar gezicht zien. Ze lachte niet. Ze keek heel ernstig en was
zich niet bewust van de toeschouwers. Niemand zou het in zijn hoofd gekregen
hebben naar haar toe te stappen en zijn handen aan te bieden als schelpen voor haar
borsten.
- Die beelden, zei Johan, je was er nogal weg van hè?
Er was een panisch paard met wijd uitgespreide poten. Het rekte zijn kop naar de
lucht en hinnikte zodat alle vogels opvlogen uit de bomen en de zwanen ongerust
hun vleugels en hun borst opzetten als om de vijand te rammen en plat te slaan. Het
kleine meisje in het springtouw liet plotseling het koord doodvallen achter haar hielen,
haar vlecht danste niet meer op en neer, haar rokje wipte niet meer op boven haar
knieën, je kon zó door haar heen kijken omdat de schrik haar om het jonge hartje
sloeg. De twee zwangere vrouwen stonden nog wel buik aan buik met elkaar te praten
hoe lang het nog duren zou dat ze hier zo opgezwollen in het park te kijk moesten
staan, het had de eerste keer geen pijn gedaan en de tweede keer niet en ook de derde
keer zou het geen pijn doen als je je maar hield aan de adviezen van de gymnastiek,
en terwijl de kinderen in hun buik met gesloten ogen vol water luisterden naar de
geluiden boven hun hoofdjes en zacht schommelden als de vrouwen lachten, vloog
een engel met opgestoken vinger naar een man die alle moed had opgegeven.
- Ik herinner me een man die erbij zat alsof hij alle moed had opgegeven, zei Johan,
Prometheus, meen ik.
... en zijn handen die aan de polsen geboeid waren lagen machteloos op zijn
rechterknie, zijn hoofd hing op de knie van zijn ver uitgespreid linker-
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been. Klein en tenger lag zijn geslacht teruggetrokken tegen zijn onderbuik. Hij
hoorde niets van de inspirerende toegespitste woorden die de engel tot hem sprak
want de boeien sneden in zijn vlees. Hij wachtte ontkracht af wat de goden van plan
waren nu ze de rover van het vuur hadden overmeesterd. Ook naar de zanger Orpheus
luisterde hij niet die zijn hand opstak als een groet en de snaren aansloeg van zijn
lier en met wijdopen mond zong dat de rozen begonnen te zweten. En ook de profeet
die schreeuwde door de woestijn dat het tijd werd om te boeten en God aan te roepen,
de heer van leven en dood, en met zijn kromstaf op de sokkel hamerde van woede
omdat hij niet begrepen werd en uitgelachen, kreeg geen gehoor. Het meisje begon
onverwacht tegen beter weten in naakt een vreugdedans uit te voeren waarbij haar
borsten slingerden en ze zong dat het leven er was voor vreugde maken vreugde
maken, maar ze bedaarde toen een vrouw op haar toetrad met een dood kind op haar
armen. - Het is mijn dochtertje, zei de vrouw, ik heb haar na het bombardement onder
het puin uitgehaald. De benen hingen slap en het hoofd bungelde er zomaar wat bij,
de moeder deed geen moeite meer om een arm onder het hoofd te leggen opdat het
kind de nek niet zou breken. Toen verstarde de baadster tot een trotse vrouw Pandora,
ze hield haar handen op haar rug, overzag de wereld met opgeheven hoofd en de
rampen woeien met een plotselinge wind die van de duinen moest komen over de
aarde. Alleen de hoop bleef over.
- We mogen niet langer meer blijven zitten, zei Johan, avondlucht is gevaarlijk
als je je in het zweet gelopen hebt.
Hij trok op zijn borst aan zijn hemd, het zat blijkbaar aan zijn huid vastgekleefd,
het vocht moest dan verdampen met de warmte van je eigen lichaam, je werd kil.
Als sportsman moest je om deze dingen denken, ook al zag je dat de verliefde paartjes
zich deze gevaren voor hun fysieke konditie niet realiseerden.
- En nooit op het gras liggen 's avonds, zei Johan, tegen de nacht straalt de grond
kou uit, slecht voor je spieren.
De paartjes trokken zich er niets van aan, beschermden zich tegen afkoeling met
hun eigen 37 graden temperaturen die snel opliepen als vlees van een man zich
koesterde aan een vrouwenhuid, ze bekleedden elkaar met hun eigen lichaam
doeltreffender dan met een trui of jack. Een arm hing om een nek, vingers speelden
als terloops met de huid van hals en borst die in opschudding raakte, een hoofd lag
in een meisjesschoot en haar hand woelde door zijn haren, als één gedaante bewogen
ze zich langzaam voort, de hoofden naar elkaar toegenegen, stonden stil, maakten
een kwartdraai en zogen zich een poosje aan elkaar vast tot ze buiten adem geraakt
slikten en weer twee wezens werden.
- We gaan naar huis, zei Johan.
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Hij stond van de bank op, liet de rozen in de steek en trappelde even om zijn benen
los te maken. Met tegenzin kwam ook ik overeind want het park werd steeds stiller
en naarmate de mensen het verlieten vulde het zich met merels, hielden nachtegalen
zich gereed om te zingen in een ontzaglijke leegte en je vroeg je af waarom ze zongen
als niemand ernaar luisterde. In looppas liepen we onder een tunnel van rozen door,
ik zoog de geur diep mijn longen in, ik ademde rozengeur totdat we kwamen op de
weg naar de uitgang. De duif die Eva op haar hand droeg stond gereed voor een
vlucht.
- Kijk, zei ik, het zou me niet verbazen als die duif ging vliegen, heel de stad
morgen in consternatie: waar is de vredesduif gebleven?
Johan glimlachte maar wat, praten tijdens de loop was energieverspilling, je longen
functioneerden dan niet effectief. Hij liep met zijn vuisten gebald op borsthoogte,
mooi regelmatig, met kennis van zaken, hij ademde door zijn neus en soms blies hij
overtollige lucht de avondschemering in. Ik deed mijn best hem bij te houden op de
nu stille weg aan de buitenkant van het park. Onverwacht liep Johan gelukkig uit.
- We kunnen beter een trammetje pakken, zei hij terwijl hij mij aankeek, jij maakt
je te moe op deze manier, geloof ik.
In mijn hoofd liep al mijn bloed tesamen, het zaakje stond op springen. - Ik loop
rechtstreeks een beroerte tegemoet, zei ik hijgend.
We wachtten op een vluchtheuvel, de tram gleed voor. Tegenover elkaar zaten we
op eenpersoonsstoelen, de straatverlichting was aan, de tram was verlicht. Als ik
mijn ooglenzen ontspande zag ik huizen, bomen, etalages. Bij meer convergentie
keek ik naar het profiel van Johan in de spiegelende ruiten. Johan keek naar mijn
profiel en toen keken onze spiegelbeelden elkaar aan en glimlachten.
- Kijk vóór je, zei Johan.
En dat was dwaas, want dan keek ik, even groot als hij, hem recht in de ogen waar
puntjes blauw spetterden rondom het donkere gat van de pupil.
Aan het hek van de voortuin stond Evelien tussen de stoffige struiken te turen wie
van al de tierende kinderen het hare was.
- Jullie zijn lang weggebleven, zei ze, ga je Elly meteen even halen?
Johan liep door naar de troep die telkens wanneer er een bal tegen een muur gegooid
werd uit elkaar rende. Rennend nam hij de wegrennende Elly bij de hand en trok
haar mee naar nummer 138. Bij het trottoir struikelde hij, viel omdat hij het kind aan
de hand had, voorover, maar hield het op de been met een uitgestrekte arm. Hij hinkte
de hal binnen, lachte met zijn tanden op elkaar.
- Ik geloof dat ik mijn knieschijf kwijt ben, zei hij en zoog lucht door zijn tanden.
Hij stroopte een broekspijp op, er was niets te zien.
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- Dat wordt een blauwe plek, zei hij, daar kan ik morgen lelijk door gehandicapt
worden.
- Het trekt er met een compres vannacht wel uit, zei Evelien.
Die avond gingen we vroeg slapen. Met een compres om zijn knie stapte Johan
in het tweepersoons logeerbed. Ik kwam naast hem liggen. Het kind sliep in zulke
gevallen bij de moeder, in het echtelijk bed waar het ooit met hijgen en kreunen was
verwekt.
- Liggen jullie lekker? vroeg Evelien.
Ze keek naar Johans gezicht op het witte kussen.
- Je ziet er nog rood van, zei ze.
Ik zag dat hij rode vlekjes op zijn wangen had, als een kind dat een versje op moet
zeggen en radeloos alles vergeten is, of als een nerveuze ongestelde vrouw, tot in
haar nek breken de bloedvaten door.
- Morgen ben ik weer fit, zei Johan.
Evelien trok de deur dicht. Onwennig lagen wij mannen naast elkaar, de kamer
werd een gat in de nacht; als er niemand iets zei zou ik gaan schreeuwen.
- Het bed is niet zo best, zei Johan, daar zul je genoegen mee moeten nemen. We
dachten dat we er tweedehands een koopje aan hadden. 't Is een typisch huwelijksbed.
De matras zakte naar het midden toe in de lengte door. Wie erin lag werd
onweerstaanbaar naar de ander toegedreven.
- Je zou zeggen dat er een paar zwaargewichten jaren lang bovenop elkaar gelegen
hebben.
Hij trok aan de knop van een koord, de kamer werd donker, schemerig liever, de
gordijnen waren dun en sloten in het midden niet goed tegen elkaar, een streep licht
stond loodrecht tegen de nacht op. Ik zag de fluorescerende knop van het koord recht
boven mijn hoofd en ik hoorde een wekker heftig tikken - Johan had er een schoteltje
onder gezet om de volgende ochtend het geratel dat opriep voor de 1500 meter niet
te missen. Ik wist dat ik die nacht niet zou slapen.
- Vroeger sliepen we ook wel in één bed, zei Johan, dat is lang geleden. En ik
dacht dat hij dacht aan de nacht met Evelien die hij gekozen had om haar sierlijke
loop, naakt naast naakt in het huwelijksbed, haar borsten in zijn handen en zijn lid
vol spanning gereed tot de stoot op zoek naar haar schoot terwijl zij met haar wimpers
knipperde op zijn lippen. Om razend te worden, dacht ik, en dan lig je hier naast je
broer op een doorgezakte matras. Ik wou taktisch zijn, laten merken hoe onaangenaam
dit wel voor hem moest zijn en dus zei ik tegen de lichtstreep van het gordijn: - Slapen
met Evelien is plezieriger, ik hoop dat je ze niet al te veel mist vannacht.
Johan draaide zich van zijn rug op zijn linkerzij naar mij toe.
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- Als jij je kop houdt mis ik niemand vannacht, zei hij op de toon waarmee hij
arrestanten waarschijnlijk in een hoek dreef en tot een volledige bekentenis dwong.
- Over vrouwen kun jij niet meepraten.
Toen keerde hij zijn rug naar me toe. - Daar is het nieuwtje bovendien al lang
vanaf.
Ik zag de baadster in het park en de meisjes in bikini aan de rand van het zwembad
en Johan die Evelien tegen de wind in duwde zodat ze zelf kon freewheelen, de
spaken van haar fiets schitterden in de zon. En op een middag toen Evelien bij ons
thuis logeerde stopte er een motor voor de deur, twee mannen in leren jassen met
een witte valhelm op drongen binnen en met zijn helm nog in zijn hand omhelsde
Johan de verbaasde Evelien, hij kuste haar langdurig zodat ze zelfs geen kreet kon
slaken en wij geen raad wisten met de situatie en heen en weer begonnen te rennen
met glazen en flessen. Toen zei de motorrijder: - Ik maak wel zolang een ritje in de
buurt en hij donderde de straat uit en na een glas bier ging Johan met een arm om
Eveliens taille geslagen de trap op, wij hoorden hun voetstappen boven en wij praatten
met meer nadruk dan anders om niet te horen dat het boven stil werd en om zeker
niet te horen dat de stilte verbroken werd, en toen de collega zijn motor weer stopte
kwamen ze juist de trap af, rood en gezond en met de valhelm op kuste hij Evelien
opnieuw langdurig en toen zwenkten ze de straat uit voor de 120 kilometer terug.
Wij wisten niet waarover we met Evelien moesten praten, luisteren deed ze niet meer,
haar ogen glansden alsof ze te veel belladonna had gebruikt. Ineens zei ze dat ze zin
had een eindje om te lopen. - Zal ik meegaan? vroeg ik. - Nee, ik ga 't liefst alleen.
We hoorden de deur dichtvallen, we zagen haar in de tuin bukken naar een rozestruikje
en toen ze op het trottoir liep hield ze de roos tegen haar neus gedrukt, zo'n rose
bloem met veel volmaakt gerangschikte blaadjes die wel gauw uitvallen, maar dan
hebben ze ook een meeslepende geur verspreid voor bijen en vlinders en voor de
mensen die langs ons huis liepen, in de lucht snoven bij gunstige wind en tegen elkaar
zeiden: wat ruikt het hier lekker, stil stonden en onze rozen gewaar werden en de
soort trachten te raden om zoiets verrukkelijks ook aan te schaffen en nog eens
omkeken, Lady Sunshine of zoiets. Met die roos in haar hand stapte de flamingo
langs de huizen waar ik wist dat gordijnen opzij geschoven werden.
- Trouwens, zei Johan, daags voor een wedstrijd moet je niet met je vrouw naar
bed gaan, dat vreet een heleboel energie op, zegt de trainer. Maak jij je dus maar
geen gewetensbezwaren.
- Ik geloof dat er onweer komt, zei ik.
Ik lag op mijn rug en hield me met één hand vast aan de koele stalen rand van het
bed. Ik mocht Johan graag, maar voelde er niet veel voor tegen hem aan te rollen,
zijn hele lichaam tegen het mijne te voelen. Hij was al enigszins
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naar de langgerekte deuk in het midden gedrongen, de bedding van het bed. Als ik
me niet schrap hield, lag ik straks pal tegen hem aan. Van rust was voor mij geen
sprake, maar dat hinderde niet: belangrijk was alleen dat Johan morgen de 1500
meter won en Wijnants in de gaten hield.
- Ben je gek, zei Johan, het weerlicht helemaal niet, dat is de vuurtoren. Het licht
zwaait in zoveel seconden 180 graden in het rond, over de zee en over de stad.
... opdat de schepen de weg zouden vinden naar de behouden haven. Het zoeklicht
streek over het strand, schelpen glinsterden, slijmige kwallen werden diafaan, de
eerste uitlopers van de vloed vulden de afdrukken van paardehoeven in het zand en
losten ze op, doodstil stonden de paarden te slapen in de manege, in de steek gelaten
forten werden door steeds verder uitcirkelende golven aangetast, torens en muren
stortten in, de zwarte wallen van bazalt raakten langzaamaan onder water en lagen
als monsterlijke dieren te wentelen in de draaikolken om hen heen. Het zoeklicht
zwenkte over nachtelijke wandelaars en over de paren die zich hoog tegen het duin
aan in het stuifzand hadden genesteld zoals de dieren die 's nachts blootgesteld bleven
aan weer en wind en dan zwenkte het zoeklicht over de stad, de torens, de flats, de
ramen en het raam van Johans logeerkamer waar het mij wakker zou houden tot het
kunstlicht door het daglicht werd uitgewist en de zee bleek in de morgen lag.
- Jij hebt een hoop energie, zei ik, jij bent nooit ziek hè, jij voelt je nooit beroerd.
- Nooit nee.
Toen zei hij: - Voorzover ik weet tenminste.
Hij wachtte een ogenblik voor hij verder ging. - Aan jou mankeert nogal een en
ander hè. Dat komt van dat eeuwige studeren. En maar zitten en maar zitten, en als
meneer alle boeken gelezen heeft gaat hij ze zelf schrijven. Ben je op het moment
ook weer bezig?
- Ik geloof het wel ja.
- Hoe loopt het af, happy end of katastrofe?
- Dat weet ik nog niet. Misschien loopt het helemaal niet af.
- Verdomd, zei Johan, je hebt natuurlijk last van mijn wekker.
Het nest voor vergetelheid riep herinneringen wakker.
- Helemaal niet, zei ik. Maar evengoed als ik de magnesium wijzers en cijfers
duidelijk onderscheidde als neonreclame in een duistere straat, evengoed hoorde ik
de felle tikken van het raderwerk op het omgekeerde bord. Johan strekte een arm uit
en plaatste de wekker onder het bed, de machine hamerde voort in gedempte toon.
- En de vuurtoren houdt je zeker ook wakker.
Hij sloeg de dunne deken van zich af, hees zich uit de diepte op, stapte naar
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het raam en rukte de gordijnhelften tegen elkaar.
- Dank je wel, zei ik, zo is het heel wat beter.
Hij stapte weer in het bed en schoof terug naar het nest dat hij zojuist had uitgehold.
- Ideaal is het bed niet, maar het valt best mee. En nou wou ik wel graag gaan slapen.
Ik hoorde hem nog wat slikken terwijl hij met zijn rug naar mij toegekeerd lag.
Op je rechterzij sliep je het beste, had hij gelezen. Linksgedraaid raakte je uit je
evenwicht. Leg je op je rug, dan stond je lid de hele nacht stijf en kreeg je bezoek
van naakte meisjes of je werd gekweld door nachtmerries. En als je per se op je buik
wou slapen kon je dat het beste doen met een vrouwenlichaam eronder. Ik hield me
nog steeds vast aan de rand van het bed, liggend op mijn rug, maar toen ik merkte
dat Johan eenmaal sliep gaf ik mijn krampachtige houding op en draaide me ook op
mijn rechterzij. Terwijl ik ademde om de dag en de tijd en het licht en de duisternis
te vergeten gleed ik beetje bij beetje in de bedding. Eerst voelde ik zijn voeten, maar
die kon ik wel ontwijken, en later toen de agent luidkeels waarschuwde voor Wijnants
en het verkeersbord op rood zwaaide toen ik in volle vaart aan kwam fietsen zonder
te hoeven trappen en niet meer af kon remmen zodat ik opbotste tegen het stellage
en van vier zijden een daverend gelach losbarstte, voelde ik zijn achterste tegen mijn
buik en zijn schouderbladen tegen mijn borst. Maar niets kon hem blijkbaar storen.
Ik bleef dan maar liggen zo, gegeneerd en ontroerd toen hij zijn linkerarm uitstrekte
om iemand de gelegenheid te geven zich neer te vlijen binnen een ring van sterke
spieren, veilig en soliede. Zijn pyjamajasje had hij uitgelaten. Het hing over de leuning
van een stoel met het hoofd naar beneden en met de armen naar beneden alsof het
op het punt was in een afgrond te storten zonder dat het om hulp kon roepen. Gezond
was het, je blote huid bloot te stellen aan de open lucht, ook als de zon niet scheen,
zomaar wind te laten waaien langs je naakte body, dan raakten je poriën niet verstopt
met onzichtbare dampen. Herhaaldelijk maakte Johans linkerarm een gebaar van
kom maar dichter bij me. Het kon me ten slotte ook niet meer schelen, ik doezelde
telkens even weg, tuurde een poosje naar een lichtje in de verte dat als een gele
planeet aan de schemerige hemel stond. Ik realiseerde me pas dat het de knop van
het koord was, toen ik iemand hoorde zuchten en ik een trap tegen mijn benen kreeg.
Onmiddellijk rolde ik op mijn rug, het gevaar van zwoele dromen trotserend, en
greep me weer vast aan de stalen bedrand die nu, dieper in de nacht, met de afkoeling
van de zeewind door het open raam, bepaald kil aanvoelde. Johan kwam bij kennis,
hij wentelde zich ook op zijn rug en schoof naar de andere kant van het bed. Zo lagen
we als twee vreesachtige passagiers van een ruimteschip dat op zijn automatische
piloot door het heelal vloog met onbekende bestemming, maar we hadden de vage
hoop dat er een station was

Raam. Jaargang 1969

26
ergens in de kosmos dat met beleid en zeer zorgzaam de hachelijkste zaken regelde.
Ik dacht: hij zal het prettig vinden als hij merkt dat zijn logés best kunnen slapen
in dat verdomde rotbed van hem en toen ik hem hoorde fluisteren ‘slaap jij?’,
fluisterde ik ‘ja’ terug. Ik hoorde hem lachen, hij trok aan de gele planeet, plotseling
was de kamer vervuld van een hemels licht.
- Ik kan niet goed slapen in dat verdomde rotbed van ons, zei hij, en jij natuurlijk
helemaal niet.
- Het zal van de knie komen, zei ik met knipperende ogen. Of van de zenuwen.
Johan keek me minachtend aan. - De knie, dat kan. De zenuwen laat ik aan jou
over.
We stonden tegelijk op. Ik scheurde de pleisters van zijn harige huid. Onder het
compres had zich werkelijk een blauwe plek gevormd.
- Een kleine bloeduitstorting, zei Johan. Pijn doet het amper.
Hij maakte een paar diepe kniebuigingen, helemaal doorgebogen tot zijn rug
voortliep in zijn voetzolen. - Daar kan het niet aan liggen.
Ik hield de flodder watten onder de kraan, wrong ze wat uit en plakte het compres
weer dicht. Wat een benen had die man, een ruig beest, toevallig verzeild tussen
muren waar thee werd geschonken en het vlees werd opgediend in porties van een
ons. Naar zijn onderbuik toe werden die haren grover, zijn geslacht waarmee hij
Evelien onbedaarlijk had doen beven en hijgen lag bol in het strakgespannen witte
broekje. Zonder twijfel ging deze man die mijn broer was, morgen de 1500 meter
winnen, en ik was trots op mijn broer, overwinnaar op de 1500 meter. De vlekken
op zijn gezicht waren na zoveel uren slaap weer verdwenen. Hij keek in de spiegel
boven de wastafel.
- Eigenlijk, zei hij, met zijn rug naar mij toe, eigenlijk zou je overal even een nat
compres op moeten kunnen leggen.
Hij observeerde zijn gezicht alsof hij geconfronteerd werd met een verdachte: ja,
ik bevestig het onder ede, dit is de man die ik de ruit heb zien inslaan, die ik weg zag
lopen toen het meisje kermend op de grond lag, nee, deze man ken ik niet, hij is
onschuldig aan het hem tenlaste gelegde. Hij sperde zijn mond wijd open om in zijn
keelgat zijn huig te zien hangen en zette toen zijn tanden stevig op elkaar, het klonk
als het samenstoten van twee biljartballen, zijn gebit zag er voortreffelijk uit. Hij
draaide zich om.
- Allé, ga in je bed. Je vat gemakkelijk kou als je deze zeewind niet gewend bent.
Dus stapten we weer in de cabine. Deze keer hield Johan zich blijkbaar ook vast
aan de rand. Hij rukte de kamer weer in duisternis. Op onze rug liggend telden we
hoeveel seconden het vuurtorenlicht nodig had om de weg te maken van ons raam
via een kwart van de stad, via de zee, via een kwart
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van de stad naar ons raam toe. Om de zoveel seconden scheen het licht door de dunne
gordijnen bij ons binnen, een zoeklicht, wat gebeurt er daar toch vannacht, een
geruststelling, wij waken over u.
- Jij schrijft nogal eens over de dood, waarom schrijf je zo dikwijls over de dood,
zei Johan van op een afstand.
- Ik denk omdat ik zo graag leef, zei ik. Als je echt hóudt van het leven, denk je
vanzelf aan de dood.
- Ja, dat is wel zo. Overigens, ik zou je een stapel materiaal kunnen verschaffen,
dossiers van moorden, verkrachtingen, geweldplegingen, diefstallen, overvallen.
Spannende lectuur. Niks voor jou?
- Nee, dat denk ik niet.
- Je schrijft ook veel over mensen die ongelukkig zijn of verdriet hebben. Móet
dat nou?
- Dat komt omdat ik ze graag gelukkig zie en vrolijk, denk ik.
- Heb je wel eens over mij geschreven?
- Nog niet.
- Maak maar eens een verhaal hoe ik de 1500 meter won.
- Win je?
- Wat dacht je dan?
En plotseling zei Johan: - Op de afrastering van ons huis vroeger, weet je wel,
daar kwam dikwijls een uil zitten tegen de nacht. Kun je die nog imiteren?
Ik bootste de roep van de uil na die 's avonds achter ons huis kwam zitten, kleine
pelsdieren trokken zich terug in hun holen, wachtten gespannen af, maar de nacht
lag rustig over het veld.
Per fiets een dag lang door polders tegen de zeewind in, ik was moe, ik liet de
rand van het bed los, ik werd naar de uitholling gestuwd. Vaag had ik de indruk dat
ik terecht kwam in een warm nest waar het veilig was en iemand de wacht hield
tegen god weet welk gevaar, en dat ik iemand moest behoeden tegen god weet wel
gevaar.
... zodat we toen Johan achter op de duo stapte van de zware motor en zijn collega
blauwe dampen achter Johans voeten de straat inspoot, riepen: knijp je neus maar
dicht en zit je lekker en houd je goed vast. In zijn blauwe trainingspak zat Johan
achter de rug van de collega die op zijn hoede zou zijn voor concurrentie en die nu
met onzichtbare handbewegingen de motor liet knallen en toen de straat uit daverde.
Johan stak een hand op en keek niet om.
- Zou hij in conditie zijn? vroeg Evelien, over die knie heeft hij niet meer geklaagd,
het was maar een klein plekje.
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- Die knie heeft niets te betekenen.
Ik keek in het vijvertje van de buren, rode stenen op de bodem deden aan doodstille
goudvissen denken wachtend op een prooi die door het troebele water voor hun bek
zou zweven. Een groentewagen reed langzaam de straat in, kistjes aan beide kanten
opgestapeld zeer overzichtelijk.
- Ik neem een meloen, zei Evelien, daar houdt hij zo van. En dan gaan we naar het
sportveld.
Ze droeg een korte jurk van zacht oranje, een feestvlag al bij voorbaat met
ingehouden enthousiasme tussen de huizen gedragen, ze was magnifiek gebouwd,
ze had geen andere versiering dan een loos zakje met een witte knoop van paarlemoer
op haar linkerborst, ten overvloede. Ze stapte bedachtzaam en zelfverzekerd nu
helemaal als een zacht oranje flamingo op sandalen zonder geluid naar de
groentewagen, ze strekte een arm uit naar het kistje waarin de meloenen op vloeipapier
lagen uitgestald, een bronzen griekse godin levend geworden om deel te hebben aan
de vruchten der aarde die ze zelf beschermde, bessen, tomaten, blauwe pruimen. Ze
droeg de kolossale meloen op beide handen voor haar borsten uit en ze glimlachte,
niet tegen mij. Ik was verbaasd en verdrietig dat van zó'n vrouw het nieuwtje af kon
zijn, al heette ze dan ook geen Maaike, Ingrid of Angèle. Haar glimlach richtte zich
op mij toen ze het poortje naderde en er waren groene lichtjes in haar ogen toen ze
mij aankeek, een beetje spot en een beetje plezier. En ineens viel de schaduw van
het huis over haar heen, de glans van haar ogen werd gedempt, de zon verdween van
haar lichterlaaie vlag. Ik liep achter haar aan de keuken in. Ze trok de deur van de
ijskast open, ging op haar hurken zitten en ik zag de geul tussen haar borsten en haar
bruine huid opzwellend naar links en naar rechts en ook daar was het nieuwtje vanaf.
- Hebben jullie goed geslapen? vroeg ze toen de ijskast dichtklapte. Ik hoop zo
dat hij die 1500 meter wint. Het is zijn enige eerzucht.
- We hebben best geslapen.
- Was het niet gek, zo'n tweepersoonsbed?
- Vroeger sliepen we ook wel in één bed.
- Jij hebt zo'n eerzucht niet hè, winnen, als eerste over de streep, Johan kan er niet
buiten. Ik vind het toch raar, jullie als twee volwassen mannen naast mekaar in bed,
en het zakt nog door ook, we moeten er iets anders op vinden.
- Normaler is natuurlijk dat een man met zijn vrouw naar bed gaat, maar we hebben
ons best geamuseerd en geslapen ook. Op een gegeven ogenblik gaf hij me een trap
zoals hij vroeger wel deed als ik te dicht bij hem in de buurt kwam, of zomaar uit
vriendschap.
- Tráppen jullie mekaar uit vriendschap?
- Trappen en stompen ja. Aaien is meisjeswerk.
Ze liet de koffiemolen loeien als een sirene, ik stond geleund tegen de stenen
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aanrecht, een koude streep trok dwars over mijn rug.
- Zijn eerzucht groeit met de jaren, zei ze terwijl ze het poeder uit de molen
borstelde. Hij heeft een heel kastje vol onderscheidingen opgespaard. Vroeger was
het zijn eerzucht met míj te pronken...
- Terecht.
... En hoe ouder hij wordt, hoe meer triomfen hij wil vieren.
- Hij wedijvert met de leeftijd. Hij neemt het op tegen het leven zelf. Of tegen de
dood, als je wilt.
- Nee, dat wil ik niét! Maar hij schijnt te denken: ik moet ze wat nalaten, ik ben
een beroemd man geweest. Een kast vol medailles en bekers houden we over, allemaal
bewijzen van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen. Iedere keer spant hij zich tot
het uiterste in, je ziet het zelf. Heb jij dat niet, zo'n eerzucht? Stukken in de krant,
een foto?
- We willen dat er iets van ons overblijft, zei ik traag. Ik geloof niet dat het Johan
om de éér te doen is. Moet dat knoopje niet dicht in je nek?
Ik haakte het knoopje achter het lusje, mijn vingers lagen even op haar huid. Zij
boog haar hoofd zodat een knobbel in haar nek de huid nog strakker spande. Van
hieraf gleden Johans handen naar haar hals en hij legde zijn grote handen als twee
schilden om haar borsten en zij liet zich achterover leunen met haar hoofd tegen zijn
schouder, hij draaide haar een halve slag om en kraakte haar bijna in zijn omhelzing,
je hoorde hun tanden tegen elkaar klikken als ze met open monden ademden en likten.
- Aaien is meisjeswerk, zei Evelien. Dank je wel. Kom, het wordt tijd.
We namen lijn 3 op het Valkenbosplein, stapten over op 21 in de Sportlaan en
toen reden we langs rietzangers en tuinfluiters en spotvogels naar het terrein aan de
Laan van Poot.
Het gras was prachtig groen, omzoomd door een grijze sintelbaan, een ovaal om
het voetbalveld pal tegen de duinen aan. Achter de golvende lijn van de duinen
beplant met helm en struikgewas moest de onmetelijke zee liggen. En ik dacht: als
de wedstrijd afgelopen is ga ik daar dat duinpad op om de eeuwigheid te aanschouwen
die zich uitstrekt aan de andere kant. Want ik ben gekomen voor de eindeloosheid
van de zee. Ik zie ze niet en ik hoor ze niet maar ik wéét dat ze er is. Als ik snuif ruik
ik haar adem, staande binnen dit afgebakende terrein aan de rand van de stad, staande
op gras, goed verzorgd gras, geurig gras; aan de andere kant van de duinen ligt de
eentonige eeuwigheid van de zee op mij te wachten. Kijk, meeuwen vliegen hoog
op zodat ze éven zichtbaar zijn en snel een sein kunnen geven dat de wereld niet
ophoudt achter de horizon die 100 meter van je ogen verwijderd is.
Uit een groepje mannen in sporttenue die allemaal gymnastische oefeningen
maakten of onrustig heen en weer liepen, draafde Johan naar ons toe. Hij zag er
indrukwekkend uit in lichtblauwe short en wit hemd dat borst en schouders
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blood liet, bruin en harig, een duidelijke favoriet zo te zien.
- Je bent maar net op tijd, zei hij, we beginnen direct.
Hij ging op zijn linkerbeen staan en liet de spieren van zijn rechterbovenbeen
trillen en golven, en toen het andere been, zijn vlees lag soepel en beweeglijk onder
zijn huid en was geladen met kracht. Toen maakte hij passen op de plaats met hoge
knieheffingen zoals ik ooit wat houterig gedaan had op school, de vuisten op
borsthoogte. In volle ren kwam hij geen stap vooruit. Het paard in het park sloeg met
een hoef een gat in het gras, stukjes aarde vlogen in het rond en een merel wipte
stoutmoedig naar de verse grond, met een schuine knikkende kop op zoek naar een
regenworm en de baadster keek óp achter haar druipende haren en ging recht staan
en keek met een hand boven haar ogen naar de horizon, de profeet hamerde met zijn
staf op de sokkel dat het nu toch wel hoog tijd werd en Elly had haar springtouw
meegenomen, zwiepte het over haar hoofd en huppelde over het gras alsof het terrein
was aangelegd alleen voor haar zonder zich iets aan te trekken van windkracht en
weersgesteldheid en gunstige omstandigheden en chronometers. Iemand tikte op een
microfoon, de lopers keken op; toen schalde een luidspreker de groep mannen naar
de startlijn, en één van hen zou zó lopen dat hij de prijs behaalde.
Toen het startschot klonk, een lichte knal, een belachelijk klein geluid, een geringe
verplaatsing van luchtdruk in deze immense ruimte met een sliertje rook dat snel
oploste in de richting van de stad, toen zette de kudde zich haastig en ordeloos onder
hoefgetrappel in beweging, de in het gruis geplante voeten schoten los, stof woei op,
dreef laag over het gras. De toeschouwers die aan de kant stonden te roepen en aan
te moedigen, ademden vluchtig stof in hun longen toen de grote strijd om de 1500
meter was begonnen. De lopers hadden zich onthouden van roken en alcohol en van
hun vrouwen. Langs de baan stonden ze te schreeuwen, spaarzame vrouwen, kinderen,
collega's en op de tribune zat het organisatiecomité met de hoofdcommissaris die
straks de medailles zou uitreiken. Zonlicht lag over de baan, kleurde het gras nog
groener dan het al was. Zonlicht verwarmde de paden die tussen struiken door over
de duinen liepen. Een meisje te paard bleef vlakbij op de horizon staan kijken, onder
een zwart petje woeien haar haren landinwaarts en het paard zwiepte met zijn staart
over zijn flanken en het wierp zijn kop op, maar het meisje trok de teugels strak en
hield het in bedwang. Ik zag het wijdopen ovalen oog van het paard dat tekens opving
maar niet begreep, het sportterrein met lopers en toeschouwers en gras en huizen, en
het oog aan de andere kant weerspiegelde de zee die ik niet zag, toen doken ze de
helling af naar zee.
En toen zag ik dat Johan geen kans maakte op de 1500 meter en dat niemand
anders een kans maakte op deze lange afstand dan de man in het wit die de leiding
had genomen. Zo soepel en fier ging hij over de baan dat ik niet
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begreep waarom de toeschouwers nog konden aanmoedigen degenen die bij voorbaat
duidelijk verslagen waren. Er zijn lange afstandslopers met een mooie regelmatige
gang en je denkt: die gaan het straks wel winnen, maar in de eindspurt schieten ze
tekort, en anderen stampen over de baan met onesthetisch schokken en zwaaien en
ook hun ontbreekt de kracht voor de paar passen die beslissend zijn, een duimbreedte,
en een duim is maar smal gemeten over 1500 meter. Deze man liep volstrekt
moeiteloos, uitdagend en speels, zijn voeten raakten de sintelbaan nauwelijks en toch
veerde hij bij elke stap lenig op; een man, lang zo fors niet als Johan en niet zo mager
als sommige sproetige figuren met roodverbrande huid. Hij had uitdrukkelijk de
leiding genomen. Ik zag hoe Johan zich uit het peloton loswerkte met gebogen hoofd
dat hij herhaaldelijk opwierp, dan snoof hij heftig en keek schuin op naar het peloton
dat uitdunde tot een rechte lijn langzamerhand. Johan won een kleine voorsprong op
zijn directe achtervolger, een kleine stevige loper die veel meer passen moest maken
dan Johan met z'n lange benen.
- Kijk, zei de agent, in trainingspak plotseling opduikend uit de toeschouwers,
daar loopt Wijnants. Je ziet dat Johan hem goed in de gaten houdt.
Dat deed hij, maar het verbaasde mij dat hij geen aandacht had voor de leider die
onbekommerd en vitaal de overwinning tegemoet liep. Ik kreeg medelijden met mijn
broer die sjouwde en zwoegde met armen en benen.
- Houd hem in de gaten! riep ik en Johan knikte en keek schichtig om naar Wijnants
wiens voetstappen hij duidelijk moest horen, sneller tussen zijn eigen passen door.
- Nee, riep ik. Daar vóór je!
Johan keek voor zich uit, haalde vluchtig zijn schouders op alsof dáár toch niets
aan te doen was en sjouwde weer voort. Zijn gezicht werd rood, zijn hart hamerde
al zijn bloed naar zijn hoofd toe. Ik liep een eindje met de leider op, ik probeerde
dezelfde kadans in mijn benen te krijgen als deze volmaakte elastische atleet. Ik zag
van opzij zijn ogen en zijn mond die glimlachten, zijn vuisten veerden op borsthoogte
luchtig mee, je zag volstrekt niet dat hij deelnam aan een wedloop en concurrentie
had te vrezen, zelfverzekerd ging hij zijn eenzame gang. Hij negeerde mij ook
volkomen, hoewel ik er toch in slaagde - al was het dan over een korte afstand - hem
bij te houden en zelfs eerder bij een door mij vastgesteld punt arriveerde dan hij met
zijn bijzondere capaciteiten. Buiten adem zwenkte ik opzij. De kampioen draafde
gemakkelijk door, tot in de eeuwigheid kon hij op deze manier blijven lopen zonder
moe te worden, zonder te hijgen, zonder te kreunen. Ik voelde hoe mijn hart oversloeg
als een defecte motor, ik was dan ook niet getraind. Languit ging ik achterover liggen
op het gras en keek naar de lucht omdat ik geen getuige wilde zijn van Johans
nederlaag: misschien blijft hij Wijnants voor, misschien ook niet, in elk geval wint
hij deze wedloop niet, uitgeput wankelt hij over
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de eindstreep zonder een medaille aan zijn verzameling te kunnen toevoegen. Van
zee uit dreven wolken over de stad, schoven telkens even voor de zon en dan moest
er een schaduw over het sportveld glijden die voor een moment lopers en
toeschouwers het licht uit de ogen nam; als we vroeger naar de lucht tuurden wisten
we onzichtbaar en onbereikbaar de almachtige op zijn troon gezeten die met een
vingerwijzing eb schakelde naar vloed, nacht naar dag, bloesems over de bomen
strooide en vogels losliet uit zijn behoedzame hand. Nu zag ik alleen dat het blauw
van de hemel onpeilbaar diep was en dat je nooit zó ver kon reizen dat het eind in
zicht kwam. Twee meeuwen woeien de duingrens over, schreeuwden schor dat ze
zich vergist hadden en roeiden met tegenwind weer naar zee. Hoe lang moest het
touw van de vlieger wel zijn die als een hoge beweeglijke vogel in de lucht hing; op
het strand hield een jongen het klosje stevig vast, voel eens hoe de vlieger trekt aan
het touw, het lijkt of hij recht omhoog zal gaan als je hem loslaat, maar hij legt zich
plat en fladdert onhandig naar de aarde terug, houd het touw goed vast, jongen. En
toen hoorde ik het publiek juichen en in de handen klappen, maar ik weigerde om
op te staan en te zien hoe de overwinnaar gehuldigd werd en misschien nog een
ererondje liep in zijn fenomenale stijl. Evelien trapte me met haar sandaal in mijn
zij.
- Sta op, jô, hij heeft gewonnen!
Met Elly aan haar hand holde ze naar de finish. Uit de luidspreker klonk: één: J.
Bakx, twee: L. Wijnants, en nog een paar namen meer. Ik kwam overeind om te zien
dat Johan gewonnen had, hoewel ik wist dat hij de nederlaag had geleden tegen de
onweerstaanbare, onsterfelijke atleet. In de drukte scheen deze verdwenen, niemand
bekommerde zich om hem. Ik liep op Johan toe om hem te feliciteren. Hij zat op een
krukje bij een kraam met frisdrank en zag me niet aankomen. Evelien stond in het
rijtje voor een flesje cola. Johans handen lagen machteloos op zijn rechterknie en
zijn hoofd hing op de knie van zijn ver uitgespreide linkerbeen, alsof hij alle moed
had opgegeven, terwijl hij toch gewonnen had. Het shortje stak wit af tegen zijn
behaarde benen, hij ademde zwaar, je kon goed zien dat hij zijn laatste reserves had
verbruikt. Zweet druppelde van zijn borstharen naar de rand van zijn interlock.
- Proficiat, zei ik. Hij keek nauwelijks op, hijgde voort, kon geen woord uit brengen.
Zijn hand lag heet om de mijne en ik voelde me gegeneerd dat hij ten aanschouwen
van dat colazuigende publiek mijn hand een poosje vasthield. Kinderen kwamen
rondom ons staan, lurkten aan rietjes.
- Hij is moe, zie je dat, zei een kleine jongen, hij ziet er helemaal rood van.
Johan zat erbij of hij bloosde, maar dan zo diep dat zijn bloed zich duurzaam had
gedrongen in de nauwste vaatjes vlak onder zijn huid. Hij trok de twee witte rietjes
uit het flesje dat Evelien hem in de hand stopte, sloot zijn mond om de hals, je zag
zijn adamsappel bewegen, je hoorde de cola klokken
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in zijn keel.
- Niet zo gulzig, waarschuwde Evelien, niet alles in één keer. Maar Johan goot de
cola zonder onderbreking in het grote, lege vat van zijn lichaam, smeet toen het flesje
in het gras, plaatste een hand op elke knie en richtte zich op van het krukje. Het
kleefde aan zijn short, het viel om toen hij opstond.
- Zo, zei hij, dat heb ik 'm toch nog mooi geleverd.
Hij glimlachte en blies zijn lippen bol, hij keek me recht in mijn ogen: - Dat had
je niet gedacht, hè?
- Goed dat ik je gewaarschuwd heb voor Wijnants, zei de collega voldaan. Johan
stapte in zijn trainingspak, trok de rits tot halfweg zijn borst.
- Ik heb voor vandaag genoeg gedaan, ga maar naar de andere wedstrijden kijken.
In haar springtouw huppelde Elly voor hem uit. Het witte koord was groenig
geworden waar het telkens op het gras petste, haar rokje danste op en neer om haar
bovenbenen.
- We blijven tot aan de prijsuitreiking, zei Evelien.
Ik keek naar de grote parelmoeren knoop op haar borst ómdat daar de zon in
schitterde, een heel kleurengamma weerspiegelde zich in pasteltinten, een veelkleurige
zon op de borst van een vrouw. Ze keerde zich om en stapte traag alsof ze de
grassprieten niet wou beschadigen achter Johan aan naar de sintelbaan. Hij wachtte,
zonder om te kijken, tot ze naast hem liep en sloeg een arm om haar middel, zijn
vingers spreidden zich breed uit beneden haar heup, lekker rond, hij moest nu voelen
hoe zacht en stevig zij was, hoe haar spieren zich bewogen onder zijn vingertoppen.
Vanavond, dacht ik, vanavond, als alles afgelopen is, loop ik naar zee die daar zo
vlakbij achter de duinen ligt, want voor de oneindigheid ben ik gekomen.
En toen we thuis waren, laat in de middag, legde Johan de medaille van de 1500
meter in het kastje met trofeeën, twee vakken bekleed met rood fluweel achter een
glazen deurtje, daar lagen en hingen de medailles in goud, zilver en brons, daar
beleefde hij het opnieuw voor de zoveelste keer, het applaus, het geschreeuw, het
schavotje, de speeches, de muziek, de felicitaties en gelukstelegrammen, twee
wandelaars vrolijk op weg, een hardloper op het punt met vooruitgestoken borst het
koord te raken, een duiksprong, een speerwerper, een hoge polsstok. Midden tussen
vele andere legde Johan de medaille op rood fluweel, zijn safe, zijn heiligdom, zijn
onvergankelijke metalen roem, zijn arsenaal. Het was prachtig om te zien en bij na
te denken. Johan klapte het deurtje dicht.
- Nou kun je schrijven hoe ik de 1500 meter heb gewonnen. Of vind je dat soms
niet belangrijk genoeg?
- Het was een strijd op leven en dood, zei ik.
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- Zo is het. Van mijn knie heb ik geen last gehad.
Hij keek in de spiegel waarin ook het trofeeënkastje zichtbaar was, streek met een
hand over zijn wangen alsof hij van plan was zich te gaan scheren, de ene huid
schuurde inderdaad over de andere, maar hij schoor zich niet. Het rood in zijn gezicht
trok zich geleidelijk terug, verminderde niet van intensiteit maar bleef in grote
hardnekkige vlekken onder zijn jukbeenderen en in zijn hals gloeien, iemand had
een vergeefse poging gedaan hem te wurgen.
De enorme meloen viel in gladde stukken toen Johan er het mes in zette, de schaal
stroomde vol geurig sap, witte pitten dreven erop. Het leek de vivisectie van een
vruchtbare buik, de zaadjes werden van de wanden gesneden en dreven op vruchtwater
hier midden op tafel. We slurpten het sappige vlees op, Johan slurpte nog meer
vitaminen en kalorieën op voor toekomstige wedstrijden. De pitten waren bestemd
voor de vuilnisbak.
- Mag ik de pitten? vroeg Elly, haar vingers dropen. - Als je ze laat drogen kun je
er een mooi snoer van maken. Er is toch niets van waar dat er meloenbomen gaan
groeien als je de pitten in de grond stopt.
Toen viel de zon laag in de kamer waar Johan op een bank ging liggen achterover
op zijn rug, je hoorde zijn maagsappen wringen, ik zei: - Ik wou graag een tochtje
maken naar het strand.
- Doe dan een jack aan, zei Johan, 's avonds is het koel aan zee.
Ik legde het jack over een arm zolang het warm was, de zon sloeg rood op de
ruiten, ik maakte geen haast, ik liep de straat af in de tegenovergestelde richting van
die ik gisteren met Johan gekozen had. Openslaande deuren lieten zeewind binnen
en open ramen lieten zeewind binnen en zeewind spoelde de warmte van de dag
tussen de huizen uit, de mensen ademden zeewind, in de straten die gericht lagen
naar het westen bewogen de boombladeren zich in de zeewind en late vogels lieten
zich dragen op de tocht van de zeewind. Ik kruiste de Galileïstraat, de aarde draaide
om de zon ook al stond er geschreven met heilige woorden zon sta stil, en dát zou
je willen, dat de zon stil stond of dat de aarde stil stond, hoe dan ook, zodat de zon
aan de hemel bleef zoals ze nu stond met de ingetogen energie waarmee ze mensen
de straat op lokte en oranje strepen trok over een vermoeide stad die vuile damp
uitademde en nu in de nacht gereinigd werd. Ik sloeg linksaf de Edisonstraat in,
dankbaar voor het licht in de huizen, schemerlampen waaronder mensen zaten te
lezen, het helle daglicht van t.v. apparaten. Toen liep ik rondom het Copernicusplein,
geen plein maar een simpele kruising, de aarde was rond, een ontzaglijke bol waaraan
het water bleef hangen en bomen bogen in de vaart door het heelal. Ik stak de Laan
van Meerdervoort over, kijk, zei Johan, als je steeds maar doorloopt naar links loeit
het zwartbont vee je ten slotte tegemoet, en rechts kom je bij het hoofdbureau; ik
ging met hem naar binnen, hier is mijn afdeling, zei hij, bureau bijzondere wetten,
ik moet even de chef
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te spreken zien te krijgen; er lagen ordners op een tafel, er stonden ordners in rekken
tegen de wand, mappen vol overtredingen, rapporten over ongure individuen, er was
niemand in het vertrek, dat stonk naar sigaretteneindjes in een asbak, wij kwamen
tot de conclusie dat verdachte de geneeskundige praktijk onbevoegd uitoefende; dat
hij dit met behulp van massage en hypnose met succes deed, laat, gezien de
verklaringen van diverse getuigen, geen twijfel; zit je te neuzen in de dossiers, vroeg
Johan wat geïrriteerd, je hebt geen namen gezien; ik had geen namen gezien, noch
van de verdachte, noch van de getuigen. Toen liep ik langs acacia's, ceders, abelen
en cypressen rechtstreeks naar de Nachtegaallaan en zwierf zomaar wat langs
alleenstaande villa's waar de gazons gesproeid werden met driftige molentjes en soms
viel het zonlicht zó op het water dat er een regenboogje stond in een particuliere tuin.
Leeuwerik, roodborst, mees, koekoek, patrijs, fazant, ooievaar, kwartels die de
Israëliten om de oren vlogen toen zij morden tegen Jahwe. En nu liep ik weer als 's
morgens langs rietzangers, tuinfluiters en spotvogels. Daar lag het sportterrein waar
Johan de 1500 meter had verloren. Veel scherper dan die morgen tekende het duin
een kromme lijn tegen de hemel. Op het voetbalveld waren jongens nog aan het
goaltje trappen, het leek niet moeilijk de bal tussen de vaalwitte latten door te schieten,
de tribunes stonden leeg, het applaus was van de lucht. Ik beklom het hellende pad
waar het meisje had gestaan op het weerbarstige paard, ik liep over duintoppen heen
en door dalen, voelde telkens hoe de wind opstak en weer ging liggen. Paardehoeven
klopten dof in het zand dat opstoof, en paartjes wandelden half verborgen tussen de
struiken, stonden stil om elkaar te kussen of zomaar te staan en te voelen hoe hard
of zacht hun lichamen wel waren. Toen zag ik in een doorkijk tussen twee hellingen
een klein stukje van de zeespiegel schitteren. Ik liep sneller tot de zee vóór me lag,
wijd, onbegrensd, met een rode baan over de golven tot in de oneindigheid smal
toelopend waar de zon onder water zou gaan. Ik liep het duin af, de stranddrukte was
voorbij, dit was de tijd voor stilte. Ik gooide het jack om mijn schouders, de zeewind
viel hier koel op mijn hals. Ik ging in het zand zitten, het was rul en nog warm met
ontelbare voetstappen, breed uitgegraven kuilen beschermd door verlopen wallen,
op het zwembad en de consumptietenten woeien vlaggetjes constant in oostelijke
richting. Ik wachtte tot de zon verdwenen was, voorgoed zou je zeggen, niets leek
waarschijnlijker dan dat de zon voorgoed verdwenen was, niets was zo zeker als dat
hij terug zou keren achter je rug aan de andere kant van de stad. Ik wachtte tot de
schemer de dingen vervaagde, de glazen politiepost, de pieren, een eenzame
onbeweeglijke zwarte boot in de verte. Het licht van de vuurtoren zwaaide over het
strand en het water. Ik luisterde naar het zware geruis van de golven, ik wachtte tot
het helemaal donker was en ik de schuimranden nog alleen kon zien wanneer het
licht er overheen gleed. In dat licht zag ik
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plotseling de man wandelen die Johan gewaarschuwd had voor concurrentie, zijn
helblonde haren fladderden hoogst incorrect om zijn hoofd, hij had een meisje aan
zijn arm. Een eindje verderop gingen ze in het zand zitten, ik moest wel zien hoe hij
het meisje achterover drukte, een arm onder haar nek schoof en naast haar ging liggen.
Toen bootste ik nauwkeurig de roep van de spotvogel na, en van de koekoek en de
leeuwerik, ik floot als een merel in een boom die nog druipt van de regen, met
langgerekte trillers en plotselinge uithalen. Ik zag in de vlagen van het licht dat ze
zich beiden oprichtten, vreemde geluiden 's avonds aan zee, maar er waren wel meer
verdwaalde, vreemde vogels en vogels die hun nest niet konden vinden en angstig
door de duisternis riepen. En diep uit mijn keel liet ik de kalkoen gillen alsof hij zijn
lange rode hals uitspuwde in het zand, een bloedrode krop die uitlopers van de golven
zeewaarts trokken en terugspoelden over kwallen en schelpen. Ik hing een kooitje
in de lucht met een fluitende kanarie en opnieuw bootste ik nauwkeurig de roep van
de spotvogel na en blafte toen schor, een zeeleeuw stak zijn besnorde kop boven
water. Ik zag dat ze opstonden, ze keken mijn richting uit en liepen weg. Hardop
begon ik te lachen: de man had Johan gewaarschuwd voor Wijnants, het nieuwtje
was er gauw vanaf, de kast van Johan was verrijkt met een nieuw embleem, achter
mijn rug lag de stad en vóór mij een haast uitgestorven strand en een zee die me
verzekerde dat ze eindeloos was.
Wat zou ik doen? Terug gaan naar huis? Het is al laat, Johan ligt in het
tweepersoons bed, hij is weer naar het midden gerold en slaapt, op zijn rechterzij, ik
wil zijn slaap niet storen, ik kan een deken pakken en naast het bed op de grond gaan
liggen en luisteren de hele nacht naar zijn ademhaling, de wekker met het bordje
eronder. Misschien slapen ze samen in hun eigen bed, haar mond doet zijn
borsthaartjes trillen, zijn hand ligt op haar gladde heup, haar voeten rusten tegen de
voeten die de 1500 meter gewonnen hebben.
Ik stond op, ik plaatste een paaltje rechtop, sloeg het met een stuk aangespoeld
hout zo diep mogelijk in de bodem. Ik knoopte mijn zakdoek als een slordige vlag
om de top. Toen groef ik op mijn knieën een kuil uit en ging liggen. De wind gleed
óver me heen, ik hoorde de zakdoek wapperen. Ik ritste het jack dicht tot aan mijn
keel. Ik besloot dat ik die nacht zou blijven bij het signaal van de vuurtoren en de
eindeloosheid van de zee.
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Martien J.G. de Jong
Flierefluiters apostel
‘Moar gij zij geboren as apostel...
aarme kul a'ge doar zijt!’

Over de boeken van A.M. de Jong heb ik de meeste gesprekken gevoerd, voor ik
wist wat ‘Literatuur’ was. Merijntje Gijzen, Kromme Lindert, Poeske en Bart
Verhagen waren figuren die begrepen en geschat werden door de Westbrabantse
bouvakarbeiders die tevergeefs hebben geprobeerd mij het metselen te leren. De
neerlandici die later mijn eigen vakgenoten werden, kenden het werk van A.M. de
Jong doodeenvoudig niet; ze wisten alleen maar dat het niet tot de ‘Literatuur’
behoorde. En inderdaad: wie zo'n werk als Knuvelders Handboek tot de moderne
Nederlandse letterkunde raadpleegt, komt bijvoorbeeld meer te weten over de filoloog
Dr. H.W.E. Moller dan over de in negen talen vertaalde Nederlandse auteur Adrianus
Michiel de Jong, die behalve 22 romans en 15 bundels novellen en schetsen, onder
andere ook zes bundels essays, veertien toneelstukken en honderden nog ongebundelde
literaire kritieken schreef. Afgezien ondermeer van het bijna 600 bladzijden tellende
Panorama der Nederlandse letteren onder redactie van prof. dr. W.A.P. Smit en dr.
J. Haantjes, waarin de naam A.M. de Jong gewoon niet voorkomt, vergenoegen de
meeste handboeken zich met het vermelden van het succes van de
Merijntje-Gijzencyclus. Dit laatste waarschijnlijk op voorbeeld van de Historische
schets van De Vooys en Stuiveling, die het eveneens presteert de latere toppunten
in A.M. de Jongs werk onvermeld te laten. Want lézers van A.M. de Jong weten dat
een eigenaardig hoogtepunt van diens omvangrijke oeuvre pas valt nadat hij, via de
‘personeel’ gestructureerde hallucinaire roman Mustapha (1939), een verdiept
kunstenaarschap vond toen hij zijn stof voor de laatste maal in West-Brabant zocht.(1)
Resultaat werden de in geen enkel handboek vermelde drie romans die later zijn
bijeengebracht onder de verzameltitel Het geslacht Verhagen en waarvan de thematiek
ergens aan Gerrit Achterberg herinnert. Het eerste deel gaat over De vreemde broeders
(1940), die door haat en liefde aan elkaar geketend blijven

(1) Vgl. Dirk Coster in Critisch bulletin, dec. 1945. De termen ‘personeel’ en ‘auctorieel’ zijn
ontleend aan Franz K. Stanzel, Die typischen Erzählsituationen im Roman (1955): de eerste
term duidt op een vertelsituatie vanuit één bepaald romanpersonage, en de tweede veronderstelt
een ‘alwetende’ auteur die zich a.h.w. tussen de lezer en de wereld van het verhaal bevindt.
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in de strijd om de herinnering aan een gestorven minnares; daarop aansluitend volgt
het verhaal van het zigeunermeisje Poeske (1941) dat later, als De heks van de
Riethoek (1942), ten onder gaat in hetzelfde gevecht waaraan de ‘broeders’ zijn
bezweken: de nooit aflatende poging een gestorven geliefde te heroveren op de dood.
De verontachtzaming van de zo belangrijke laatste periode in De Jongs oeuvre
lijkt me paradoxalerwijze te verklaren uit de reden waarom zijn naam althans nog
terloops in de literatuurgeschiedenis voorkomt: het succes namelijk van de
Merijntje-Gijzencyclus uit zijn eerste periode. Meer nog dan zijn soms evident gebrek
aan zelfkritiek, maakte De Jongs overweldigende populariteit bij de gewone lezer
zijn werk klaarblijkelijk ongeschikt voor de officiële literatuur-beschouwing. Een
aardig voorbeeld leveren de verzamelde kritieken van M. Nijhoff. Deze stelde in
1925 het eerste deel van de Merijntje-Gijzencyclus (het later verfilmde Het verraad)
boven Van Looys Jaapje, en begroette De Jong als vernieuwer van de Nederlandse
roman. Nijhoff bleef bewonderend over de cyclus schrijven tot en met het vierde
deel; hij zag er Streuvels soms overtroffen en prees de indringende en ‘pure
schrijfkunst’, die ‘geen andere macht dan eenvoud heeft’. Maar naar latere
besprekingen zoekt men in Nijhoffs verzameld werk tevergeefs; de beste werken
van A.M. de Jong heeft hij misschien niet eens meer gelezen...
Ik geloof dat een en ander niet alleen te maken heeft met een toenemende afkeer
der critici van de regionalistische roman als literair genre. Het hangt ten nauwste
samen met het toenmalige literair ‘klimaat’, waarvan een niet onbelangrijk facet
onlangs door het tijdschrift Kentering werd gekwalificeerd met de ironische term
‘vrolijk’.(2). Instructief zijn de reacties op de eerste nummers van het maandblad Nu,
dat in oktober 1927 begon te verschijnen onder redactie van Is. Querido en A.M. de
Jong. Het eerste nummer bevatte een inleiding van A.M. de Jong, waarin de
contemporaine Nederlandse literatuur (van de oudere Kloos tot de jonge Marsman)
een individualistisch en romantisch estheticisme wordt verweten dat geen contact
heeft met eigen tijd en volk, en blind blijft voor de hedendaagse problemen en het
ideaal der gemeenschapsgedachte. Behalve de weerzin van een fascist als Alfred
Haighton, wekte het nieuwe tijdschrift de wrevel, om niet te zeggen de haat, van de
literaire groepering rondom De vrije bladen. In 1928 verscheen de brochure
Anti-Schund waarin, behalve een paar hautaine en onlogische alinea's van Marsman
en een lang stuk van Ter Braak tegen Is. Querido, o.a. enkele merkwaardige bijdragen
staan van Ernest Michel, Erich Wichman, Albert Kuyle, D.A.M. Binnendijk en Jan
Engelman. Michel levert een bespotting

(2) Vrolijk klimaat, dubbelnummer van het tijdschrift Kentering, 4 mei 1968, verzorgd door
Wim Hazeu, Jaap Meyer en Harry Scholten.

Raam. Jaargang 1969

39
van de democratie in een parodie op het taalgebruik van een Amsterdamse arbeider;
Wichman constateert met voldoening dat de negotie van een door zekere Karl Marx
gestichte oplichtersfirma begint te kwijnen nu de volkeren eindelijk ontwaken door
het fascisme; Kuyle verklaart dat hij een hekel heeft aan Merijntje Gijzen omdat hij
een ‘ondervoed... boerenarbeidersproletariertje’ is, en Binnendijk maakt bezwaar
tegen een (overigens zeer onbenullig) Nu-artikel van Mourik van Meersen waarvan
‘de toon... misschien bij bepaalde, meer oostersche rassen zeer gewild is’, en waarin
volgens hem onwaardige uitdrukkingen voorkomen die echter ‘wellicht in bepaalde
politieke kringen schering en inslag’ zijn. Tenslotte trekt Jan Engelman van leer
tegen De Jongs ‘collectivistische praatjes-voor-de-vaak’, onder de verzekering dat
een menschenliefde die de goddelijke gerechtigheid niet erkent' zich de ‘vervulling
der schoonheid’ onwaardig maakt, en met het verwijt dat de S.D.A.P.'ers over ‘een
vette Steunkas’ beschikken en naar ‘georganiseerd overleg’ streven. Na de mededeling
dat wij allen geheiligd zijn als delen van het Corpus Christi, spoort hij zijn lezers
aan: ‘vreet ze, of je wordt door hén gevreten!’
Er zijn enkele eigentijdse commentaren die precies de toon en de strekking van
dit bourgeois pamflet hebben getroffen. Jan Greshoff vertelt in zijn bundeltje
Voetzoekers (1932) dat hij van de schrijvers in het ‘orgaan der patjepeeërs’ Nu geen
‘beschaving of esprit’ verwacht, aangezien deze mensen nu eenmaal ‘zijn en blijven
zo onze lieve Heer ze geschapen heeft.’ Hun woordkeus heeft iets ongekends voor
meneer Greshoff: ‘want de milieus waarin men zich courant van deze terminologie
bedient heb ik nooit gefrequenteerd.’ Overigens is Greshoff niet bepaald enthousiast
over het peil waartoe zich de (toch hoger geboren!) polemisten van het pamflet
Anti-Schund hebben verlaagd. Dit in tegenstelling tot Dr. Alfred A. Haighton, die
het een ‘allergeestigst pamflet’ noemt in het naschrift bij zijn 110 bladzijden tellende
Anti-Nubrochure, waarin hij A.M. de Jong onder meer verwijt dat hij zijn socialistisch
leven nog niet heeft verbeterd onder invloed van de heilsleer van de grote Mussolini
en ‘andere Fascisten in en buiten Italië’. Tenslotte is er nog het tijdschrift der
katholieke jongeren De gemeenschap, dat in 1928 op blz. 99 een redactioneel
commentaar aangaande Anti-Schund publiceert. Daarin is sprake van ‘het socialistisch
en semitisch schrikbewind’ in het onder meer door ‘de parvenu De Jong’ geleide
tijdschrift Nu.(3) Het zal niemand

(3) Geciteerd in het al genoemde ‘Kentering’-nummer Vrolijk klimaat. Henri Bruning schrijft
me dat hij niet weet wie het betreffende stukje geschreven heeft: ‘Kuyle zeker niet. Kuyle
heeft een andere stijl (én spelling), en in 1928 zou een dergelijke term beslist niet uit zijn
koker zijn gekomen.’ Daarentegen schrijft me Jan Engelman, dat hij er ‘een reclame-stukje
van Albert Kuyle’ in vermoedt: ‘Zoiets deed hij aanvankelijk wel meer, ongehinderd.’ De
brochure van Alfred Haighton heet Een nieuwe komeet aan den literairen hemel, Leidsche
Uitgeversmaatschappij, 1928.
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verwonderen dat A.M. de Jong het in zijn antwoord (Nu, maart 1928) kon hebben
over een ‘van socialisten-haat, anti-semitisme en persoonlijke afkeer uitpuilend
pamfletje’. Een nieuw element betekent veeleer de voor Binnendijk en de zijnen
minder prettige backside-information in hetzelfde Nu-nummer door Em. Querido,
als ex-uitgever van De vrije bladen. Ik geloof dat 1928 een belangrijk jaar is in de
geschiedenis van A.M. de Jongs verhouding tot de zogenaamde officiële literatuur.
Ik kom nog te spreken over een ander conflict uit dat jaar.

2
De onlangs in één grote prachtband herdrukte Merijntje-Gijzencyclus bestaat uit
twee cycli van vier boeken, die respectievelijk de ‘jeugd’ en de ‘jonge jaren’ van
Merijntje Gijzen vertellen, en waarvan de eerste drie telkens in West-Brabant spelen
en de laatste in Rotterdam. Ik gebruik met opzet de term ‘vertellen’, omdat De Jong
zich in deze boeken inderdaad doet kennen als een kunstenaar met een weergaloos
verteltalent. Dat komt zowel tot uitdrukking in sfeervolle beschrijvingen als in de
eigenlijke handeling, waarvan de motieven zodanig zijn gecombineerd dat ze telkens
opnieuw tot dramatische hoogtepunten voeren. Neem de werking van cumulatie en
contrast aan het slot van het eerste deel: Merijntjes trotse blijdschap om het
teruggevonden mes van zijn tot moordenaar geworden vriend de Kruik, betekent
meteen diens ondergang: door Het verraad van het ‘enige wezen waar hij op de
wereld van hield (en) dat hield van hem’.
De toepassing van dergelijke procédés verklaart overigens geenszins de magische
wijze waarop de schrijver van Merijntje Gijzen zich zodanig meester weet te maken
van zijn lezer, dat deze zich niet of nauwelijks nog uit de ban van de illusie bevrijden
kan. Ik stel me voor dat de middeleeuwse zangers en sprooksprekers op een dergelijke
manier hun toehoorders moeten hebben beheerst. A.M. de Jong toont zich in zijn
Merijntje-Gijzencyclus bij uitstek de meester van wat Stanzel de ‘auktoriale’ roman
heeft genoemd. Niet zijn personages prevaleren, maar wat de schrijver over hen
vertelt. Steeds blijft de auteur op de achtergrond aanwezig. Zelfs in ogenblikken van
de grootste spanning is hij in staat vanachter zijn gegeven te voorschijn te komen en
zich in het verhaal te mengen, of dit te onderbreken door een rechtstreekse aanspreking
van de lezer.
Een enkel voorbeeld. In Onnozele kinderen (deel II van ‘Merijntje Gijzens jeugd’)
interpreteert Pastoor Van Gils Merijntjes indirect ‘Verraad’ van zijn vriend de Kruik
als een bewijs van de rechtvaardigheid en alwijsheid Gods: Onze Lieve Heer had
gezorgd dat Merijntje het vriendje van de Kruik werd,
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opdat hij hem later, door de herkenning van het mes, zou kunnen uitleveren aan het
gerecht. Voor Merijntje is zoiets ondenkbaar: de goede vader in de hemel die zijn
vrienden tot verraders maakt, in plaats van in zijn alwijsheid en algoedheid het kwaad
zelf te voorkomen. ‘Hij voelde zich speelbal van een verschrikkelijke, onbegrijpelijke
macht, gruwzaam wreed en van een helse geslepenheid.’ Dit verhindert niet dat
Merijntje (na een verschrikkelijk pak slaag thuis) wordt gedwongen het beeld van
een meedogenloze en intrigerende God te erkennen. Tijdens het dramatische
onderhoud met pastoor Van Gils doorleeft de zorgvuldig voorbereide lezer als het
ware zelf het conflict dat het tere jongenszieltje van Merijntje gaat verscheuren. En
juist op dát moment doorbreekt de ‘auctoriële’ verteller zijn verhaal, en ook zelf tot
in zijn diepste binnenste ontroerd, zucht hij: ‘O, als pastoor Van Gils bij zijn oprechte
ijver, zijn steenharde overtuiging van Gods rechtvaardigheid, die streng en
onverbiddelijk straf eiste voor elk vergrijp, maar een korrel zachte liefde had gehad,
een grein vaderlijk goedheidsgevoel, hoe gemakkelijk zou hij het hartje van de kleine
jongen hebben doen smelten in gelukkige overgave, in teder geloof.’ Onmiddellijk
hierna een sterk voorbeeld van accumulatie. Nauwelijks heeft de innerlijk gebroken
Merijntje de pastorie verlaten, of de schrijver laat hem getuige zijn van de arrestatie
van zijn onnozele vriend Fons, die het dochtertje van de molenaar heeft verkracht.
‘Daar was de onwaarschijnlijke, fantastische God, die hij zo gruwelijk vreesde...
waaraan hij niet wou geloven... De God, die z'n almacht gebruikte om schrikkelijke
onheilen onder de mensen aan te richten!... Eerst had ie Fons zijn verstand verduisterd
en hem daarna dat vreselijke laten doen... En nou moest er voor geboet worden, door
Fons, door z'n moeder, door Mieke van de mulder... En als die God nou es werkelijk
bestond?... Die God van pastoor Van Gils?’
De thematiek van de eerste Merijntje-cyclus lijkt benaderend weergegeven in de
ondertitel ‘De kinderziel, God en het leven’, die Dr. P. Stegenga destijds meegaf aan
zijn Beschouwingen over Merijntje Gijzens jeugd. Dat boekje verscheen al in 1928,
nog vóór A.M. de Jong zijn eerste cyclus had voltooid. Gesteund door een
twintigjarige praktijk als jeugdpredikant, prees Stegenga de reeds verschenen eerste
drie boeken als een ‘ongeëvenaarde tekening der kinderziel’. Hij meende dat de
auteur in zijn waarschuwing tegen ‘misdadige’ fouten in de opvoeding: ‘geheel boven
de partijen’ stond. Dat laatste bleek niet langer het geval bij de verschijning van het
vierde deel van de eerste cyclus (In de draaikolk, 1928) en de van 1935 tot 1938
gepubliceerde tweede cyclus over ‘Merijntje Gijzens jonge jaren’. Ze verbeelden de
definitieve vrijmaking van de hoofdfiguur uit een star, sektarisch rooms-katholicisme,
tot enerzijds de momentane beleving van een aan Rousseaus Vicaire savoyard
herinnerend gevoelspantheïsme, en anderzijds en vooral, tot een strijdbaar socialisme.
Dat
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laatste was een onvergeeflijke zonde in de ogen van de oer-christelijke Dr. C. Tazelaar,
die er de afgrondelijke diepte van trachtte aan te tonen in zijn brochure A.M. de Jongs
Merijntje Gijzencyclus, van 1929. Hij meende dat de geloofsafval van Vader Gijzen
ten gunste van het socialisme iedere overtuigingskracht miste, omdat ze onvoldoende
werd gemotiveerd door een objectieve beoordeling van de wijze waarop de roomse
kerk het gezin Gijzen in zijn vreselijke armoede tegemoet trad. Tazelaars opmerking
vindt zijn oorsprong in een fundamentele, maar daarom nog geenszins zelden
voorkomende fout: het vervreemden van een verbeelde houding of handelwijze uit
de literaire werkelijkheid van een roman, met de bedoeling ze te toetsen aan
extraliteraire criteria uit de werkelijkheid van het gewone bestaan, als daar zijn de
logica, de moraal of zelfs maar gewoon de zwaartekracht. En dan nog.
Ik ken talrijke gevallen waaruit blijkt dat er heel wat minder nodig was om de
Westbrabantse plattelander van de Kerk te vervreemden, dan datgene wat de totaal
verpauperde en verbitterde Vader Gijzen ondervond. En de vervreemding kon des
te gemakkelijker plaatsvinden, als een dorpsbewoner zich eenmaal had losgemaakt
van zijn door de pastoor geregeerde ‘land van herkomst’ en nieuwe vrienden vond
in de grote stad, waarheen hij teneinde raad was vertrokken. Dat het katholicisme
van de vroegere Westbrabantse dorpsbewoner deze kwetsbare vorm had aangenomen,
lijkt me trouwens het logisch gevolg van het plompe optreden van heerszuchtige
‘boerenpastoors’, zoals De Jong er een ten tonele voert in de omvangrijke gestalte
van Pastoor Van Gils, en ook in zijn roman De zware weg, van 1917. De vooroorlogse
arbeider of kleine middenstander uit West-Brabant was minder overtuigd van zijn
van buiten geleerde ‘Vijf geboden der Heilige Kerk’, dan van het feit dat degene die
de heren geestelijken tegen had, geruïneerd werd tot in zijn derde geslacht. A.M. de
Jong wist waarover hij schreef, en dat niet alleen omdat hij zich herinnerde hoe hijzelf
en zijn vader hadden gereageerd toen hem in 1906 als jong onderwijzer de toegezegde
benoeming aan een rooms-katholieke school ontging. Hij kende West-Brabant en
hij kende de armoede. De verhalen van de Merijntje-cyclus vormen voor een goed
deel zijn eigen vie romancée, maar ze functioneren tegelijkertijd als een sociologische
en folkloristische caleidoscoop van De Jongs geboortestreek in de eerste decennia
van onze eeuw. Talrijke toponiemen en plaatsbeschrijvingen (bijvoorbeeld de eerste
de beste alinea van de cyclus) kan ik thuiswijzen in de omgeving van Steenbergen
en Nieuw-Vossemeer, en ik heb oudere mensen gekend die model hebben gestaan
(of die de ‘modellen’ kenden) van figuren uit De Jongs verhalen, of die de
gebeurtenissen daarvan hadden meegemaakt. Van de moord op vastenavond uit Het
verraad hoorde ik een ooggetuige-verslag in het café waar de gebeurtenis had
plaatsgevonden. Dat verslag week belangrijk af van hetgeen De Jong ervan gemaakt
heeft, en dat geldt eigenlijk wel voor vele van de door hem ‘gebruikte’
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uiterlijke gebeurtenissen. Maar het geldt beslist niet voor de wijze waarop A.M. de
Jong de mentaliteit van de Westbrabantse arbeiders heeft weergegeven en de sfeer
en de omstandigheden waarin ze leefden.
Typerend is de manier waarop A.M. de Jong de figuur van ‘de boer’ uitbeeldt.
Men moet zijn Westbrabantse landbouwer eens vergelijken met de patriarchale
gestalte uit de Vlaamse Vlaschaard van Stijn Streuvels. De boer uit de
Merijntje-Gijzencyclus is vaak niets meer dan een lompe en gierige machtwellusteling.
Hij beantwoordt aan het karakter dat ik herhaaldelijk heb horen afschilderen door
de landarbeiders die hij met te weinig loon naar huis stuurde en door de kleine
middenstanders, van wie hij niet verkroppen kon dat ze een paar centen aan hem
verdienden. De boer en de pastoor waren twee handen op een buik, ingevolge het
devies: ‘Oude gullie ze errem, dan zulle wij ze loomp (= dom) ouen’. Ik herinner me
een paar typische uitdrukkingen: ‘'n Boer is een boer, en als je 'm omdraait, dan heb
je nog een boer.’ En: ‘Wat is de trots van den boer: een hengst op stal en een zeun
op seminarie’.

3
Anton van Duinkerken zei me eens terloops dat hij wel bewondering had voor de
streekromans van Antoon Coolen, maar niet voor die van A.M. de Jong. Coolen
schreef over Oost-Brabant en De Jong over West-Brabant. Anton van Duinkerken
was een Westbrabander: de geografische ruimte van De Jongs verhalen bevindt zich
op hooguit twintig kilometer afstand van Bergen op Zoom, waar Anton van
Duinkerken in 1903 geboren werd en waar A.M. de Jong van 1927 tot 1931 raadslid
was voor de S.D.A.P. Zijn toenmalige fraktiegenoot en levenslange vriend Henk
Walder heeft destijds de jonge Van Duinkerken op diens verzoek aan A.M. de Jong
voorgesteld. Kort daarop zei A.M. de Jong tegen Walder: ‘Als Willem Asselbergs
katholiek blijft, kan hij het ver brengen.’
In Van Duinkerkens Brabantse herinneringen ontbreekt de naam A.M. de Jong.
Toch is de jonge Van Duinkerken enige tijd regelmatig bij hem over de vloer gekomen
en schonk hij hem overdrukjes van zijn eerste pennevruchten. De Brabantse
herinneringen spreken van het ernstig verlangen bij Antoon Coolen en Van
Duinkerken om ‘het Brabantse volk te vertegenwoordigen in de literatuur’. Juist in
die tijd verschenen de eerste delen van de Merijntje-cyclus. Wanneer er zoiets als
een Brabantse vroomheid bestaat, moet het hoogtepunt daarvan in het zieleleven van
Merijntje Gijzen worden gezocht. De Jongs uitgever Emanuel Querido meende dat
Merijntje Gijzen eigenlijk priester had moeten worden: waarschijnlijk deelde hij die
mening met het merendeel van de lezers die de eerste delen van De Jongs cyclus in
het Frans,
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Duits, Zweeds, Deens of Sloweens lazen. Ik bedoel dat de toenmalige buitenlandse
lezers het verhaal konden lezen, zonder gehinderd te worden door de wetenschap
dat de schrijver een S.D.A.P.'er was die zondags niet meer naar de kerk ging. En ze
werden bij hun appreciatie evenmin gehinderd door de destijds geldende
machtsverhoudingen in de pierenpot van het Hollandse literaire leventje. Maar dat
is weer een andere zaak.
De mensen uit Bergen op Zoom die destijds met de ‘vuile socialist’ A.M. de Jong
durfden omgaan, waren bekend te bevoegder, of liever te gevreesder plaatse: dat is
ter pastorie. Ik weet niet of er een zachte wenk is gegeven aan de (ex-) seminarist
Van Duinkerken die als tweeëntwintigjarige al een kerkelijk schrijfverbod op zijn
dak kreeg, en die me eens meedeelde dat de journalistieke carrière van Albert Helman
bij De maasbode eigenhandig werd afgebroken door de bisschop van Haarlem. Er
is tussen A.M. de Jong en Van Duinkerken een verwijdering ontstaan, of misschien
beter: aan de dag getreden, waarvan de oorzaken dieper liggen. In het hiervoor al
besproken tijdschrijft Nu schreef De Jong een serie Mijmeringen van een Godzoeker,
onder de fiktie van een bewerking Uit de nagelaten geschriften van een jong
gestorvene. Deze jong gestorvene beleeft het wonder van zijn bestaan en de
schoonheid van de kosmische ruimte met zoveel eerbied en ontzag, dat hij het ijdel
vindt zelfs nog maar te trachten een naam te geven aan de Schepper en Beweger. Hij
beseft dat tussen de myriaden hemellichamen onze aarde slechts een nietig bolletje
is, en acht het een hoogmoedige vergissing de menselijke levensvorm die zich
toevallig op de korst van dat bolletje heeft ontwikkeld, te verklaren tot middelpunt
van het heelal en verhevenste proeve van Gods scheppingskracht. Daarom verwerpt
hij de christelijke godsopvatting, die niet alleen de Schepper van het Heelal degradeert
tot beeld en gelijkenis van de mens, maar Hem bovendien nog dienstbaar durft maken
aan haar eigen momentele behoeften: van de genezing van een zieke veestapel en
het fortuin in examens of louche zakelijke ondernemingen, tot de vernietiging van
persoonlijke of nationale vijanden. De jong gestorvene verwerpt nadrukkelijk (en
hij had ondermeer kunnen verwijzen naar de al genoemde Pastoor Van Gils uit
‘Merijntje Gijzen...’) de praktijk van de christelijke godsopvatting, waarbij de
Schepper wordt gedwongen zich listig te kronkelen volgens de scholastieke
redeneerkunst van een geslepen advokaterij, die een systeem heeft ontworpen waarin
God optreedt als een capricieus tiran tegenover zijn arme schepselen. Een typisch
voorbeeld van de christelijke Godsdegradatie acht hij de geschiedenis van de enkele
jaren te voren (1920) heilig verklaarde Jeanne d'Arc. Deze ‘Franse legende’ immers
maakt God tot een nationalistisch werktuig en bondgenoot van de ‘schaamteloos
baatzuchtige uitbuiter’ die toen dauphin van Frankrijk was. En in plaats dat de
Schepper van het Heelal dan zijn Franse vriend even helpt door de Engelse legers te
verwoesten met vuur,
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koorts of pest, prefereert Hij toe te geven aan de gril van een wrede en ingewikkelde
omweg, die bestaat uit de martelgang van een boerenmeisje dat Hij - de christelijke
God die zo van Kuisheid houdt - eerst laat verkrachten en vervolgens onder de
gruwelijkste pijnen verbranden, waarna Hij zijn Kerk bovendien nog het plezier gunt
met haar nagedachtenis te sollen naargelang de politieke omstandigheden. Een
dergelijke opvatting is voor de jong gestorvene een belediging van God. Ze degradeert
de Schepper van het Heelal tot een kleine dwingeland die met zijn schepselen handelt
volgens de luim en lust van de laagste menselijke heerszucht: ‘De Lieve Heer, die
schuldig staat aan het drama van Jeanne d'Arcs leven is geen aanbiddelike godheid,
maar een sadistiese demon, een verraderlijke intrigant, een trouweloos tiran.’
Dit citaat, gevolgd door de mededeling ‘A.M. de Jong in Nu’, plaatste Anton van
Duinkerken boven een hekeldicht Sinte Jehanne d'Arc, dat hij nog in hetzelfde
gedenkwaardige jaar 1928 publiceerde in De gemeenschap (blz. 396) en nadien
ongewijzigd liet herdrukken in zijn bundels Lyrisch labirinth (1930) en Verzamelde
gedichten (1957). Zonder te gewagen van de fiktie en het uitgangspunt (De ‘jong
gestorvene’ schreef niet tegen God, maar tegen de Godsopvatting van de christenen),
stelt dit gedicht A.M. de Jong voor als iemand die ‘zegt’ God te haten, vanwege zijn
‘laf en dom geveinsde medelij’ met het lot van Jeanne d'Arc, die wordt ingevoerd
terwijl ze spreekt tot God de Vader, van wie ze wraak afroept over de verrader A.M.
de Jong: deze ‘veel minder oorspronkelijke geest dan Judas’. En wat voor wraak!
Herinnerend aan de dertig zilverlingen die de bijbelse verrader van Christus kreeg,
en zinspelend op De Jongs honorarium voor zijn bijdrage in het door Querido
uitgegeven tijdschrift Nu, smeekt Jeanne:
laat Querido geen zestig pop betalen
omdat een veel
minder oorspronkelijke geest dan Judas al diens haat
in 't hollands wou vertalen.
Ik vraag voor deze man
geen andre pijn
dan een geringe Judasloon-verlaging,
daar hij niet scherper kan
voelen dat er nog goddelijke wetten zijn
dan door zo'n plaging.

De omstandigheid dat de als armoelijder geboren A.M. de Jong (het ‘ondervoede
boerenarbeidersproletariertje’ van Albert Kuyle), al hetgeen hij te verteren had
uitsluitend moest verdienen met zijn pen, bracht tien jaar later zijn naam opnieuw in
openbaar ‘contact’ met die van Anton van Duinkerken. Bij
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gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag werd hem in 1938 een geldbedrag
aangeboden door zijn bewonderaars (vergelijk het huldigingsgeschenk aan Van
Duinkerken in 1963), hetgeen tot een ware hetze in de hem vijandig gezinde pers
leidde. Temidden van de kreten van afgunst (de zich rijk schrijvende en er goed van
levende socialist die zich zo'n hulde laat aanleunen e.d.) klinkt - het typisch christelijk
geluid van ‘een Katholiek Boekverkoper’ in De maasbode van 3 maart 1938. Hij
verbaast er zich over in het hulde-comité voor deze ‘agressief-socialistische’ en ‘ook
in zedelijk opzicht vaak onder peil’ schrijvende auteur klinkende katholieke namen
aan te treffen als die van Coolen, Van Duinkerken, Huib Luns en Stijn Streuvels.
Voor zover mij bekend, heeft alleen Van Duinkerken op deze beschuldiging van
gebrek aan principiële houding gereageerd. Al een dag later schreef hij in De tijd dat
hij een circulaire (uitgaande o.a. van Dirk Coster) betreffende het ere-comité
onbeantwoord had gelaten en dat men daaruit geheel ten onrechte had geconcludeerd
dat hij toestemde, want: ‘Nimmer zou ik uit eigen beweging zitting hebben genomen
in bedoeld comité.’
Van Duinkerken heeft het ergens in zijn Brabantse herinneringen over de
gewestelijke trekken die zelfs in de persoonlijkheid van de grootste schrijvers
aanwijsbaar zouden zijn. Ik geloof daar minder in, dan in wat men sociale of
milieu-trekken zou kunnen noemen. Van Duinkerken is een telg uit een royaal levende
en vooraanstaande rooms-katholieke familie uit Bergen op Zoom. Hij draagt, zoals
hij zelf in zijn Brabantse herinneringen zegt: een naam die ‘het eigendom was van
fabrieksdirecteuren en ouderwetse priesters’. Toen hij als jongen moeilijkheden had
met zijn priesterroeping, werd hij in privé-audiëntie ontvangen door Zijn
Hoogwaardige Excellentie Petrus Hopmans, de bisschop van Breda: ik herinner me
nog hoe de vrome vrouwtjes op hun knieën vielen toen hij in onze parochiekerk
kwam om onze klas het vormsel toe te dienen. Over de gebruiken in zijn ouderlijk
huis vertelt Van Duinkerken: ‘Bezoekers, die geen verwanten waren, schoven hun
stoel eerst bij, als mijn vader hen daarom verzocht. Dit betekende dan meteen, dat
zij een borrel ingeschonken zouden krijgen. Sollicitanten naar een betrekking en zulk
soort volk, dat wij niet kenden, bleef tegen de muur zitten.’
A.M. de Jong zat tegen de muur: hij was nog van mindere komaf dan ‘zulk soort
volk’. Zijn grootouders konden lezen noch schrijven; zijn vader nauwelijks. De
armoede had de landarbeider Mels de Jong van Nieuw-Vossemeer naar Rotterdam
gejaagd en vandaar naar Delft. Wanneer A.M. de Jong als kind op zondagmorgen
een witte boterham met boter en suiker kreeg, begreep hij dat zijn vader nog werk
had. Als volwassene koos hij vóór het socialisme en de religieuze eerbied voor
schepping en schepselen, en tégen de kerkpraktijk als vernieling of bedreiging van
het menselijk geluk. Jeanne d'Arc vertegenwoordigde voor hem het arme volkskind
dat slachtoffer werd van het
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niets ontziende spel der politieke en kerkelijke machten. In Nu van maart 1929 citeert
hij het gedicht van Anton van Duinkerken in extenso, zonder veel commentaar, omdat
hij meent dat de ‘ordinaire, ietwat ploertige aantijging (nl. dat De Jong geen ander
motief dan geldzucht had toen hij over Jeanne d'Arc schreef) zichzelf voldoende
weerlegt door overmaat aan belachelijkheid’. De Jong herhaalt dat het hem te doen
is om het beklagenswaardig lot van ‘het arme, weerloze mensenkind, slachtoffer van
profane en geestelijke politiek’. En: ‘Heel deze walgelike, schandelike historie van
werelds verraad, onrecht, misbruik van vertrouwen en de gruwelikst barbaarse
wreedheid wordt door een jong dichter om der wille van een mystiek sausje en
dogmatiese verstardheid, verdedigd als het bestier van een algoed, rechtvaardig,
liefderijk Vader in de hemel... Ik wist mij maar uw kind... Nogmaals: de verheffing
in de hemel, waarop de katholieke commentator zich beroept, aanvaard ik geenszins
als verklaring. Waartoe de comedie vooraf, de bloederige, smerige comedie? Wat is
daar stichteliks, verheffends, goddeliks in? Wat is er anders in dan de willekeur van
de tiran, die in zijn grilligheid beslist: je deugd, je trouw, je nederigheid, je overgave
zijn me niet voldoende... ik wil je eerst nog even martelen in onduldbare pijnen en
dan mag je mijn hemel binnen gaan...’.
Maar voor Anton van Duinkerken was Jeanne d'Arc een heilige die, doordat zij
als martelares de hemel had verdiend, een gouden bladzijde had toegevoegd aan de
roemrijke geschiedenis van de Enige Ware Kerk. De jonge Van Duinkerken trad zijn
tijd en tijdgenoten tegemoet in het harnas van het kerkelijk dogma. Hij schreef in
zijn Wereldorgel van 1930 dat de Paus van Rome de sleutels van de ware leer draagt,
en dat wie daaraan schaaft, tot ‘het inwendig rijk’ geen toegang meer heeft. Een van
zijn eerste grote essays verscheen een jaar te voren en heet Hedendaagse ketterijen.
Het richt zich tegen dogmaondermijnende ‘gevaarlijke’ boeken en tegen de
‘subjectivering van het Godsbegrip’ en de ‘instinctieve religie’ in het algemeen. Met
andere woorden: onder meer tegen de boeken en de ideeën van A.M. de Jong.

4
De ‘Mijmeringen’ van een jong gestorven Godzoeker hadden geschreven kunnen
zijn door de wijze speelman die als belangrijkste opvoeder van Merijntje Gijzen
fungeert: de onverbeterlijke zwerver Flierefluiter. Zowel in de ‘Mijmeringen’ als in
de tweede Merijntje-cyclus komen enkele verbeeldingen voor van wat ik religieus
communiëren met de natuur zou willen noemen: een vorm van de door Van
Duinkerken in zijn Hedendaagse ketterijen bestreden ‘instinctieve religie’, waarvan
hij tussen haakjes zelf vijfendertig jaar later uit eigen ervaring een voorbeeld heeft
gegeven op blz. 211 en 212 van zijn

Raam. Jaargang 1969

48
Brabantse herinneringen. Evenals Roussaus Vicaire savoyard, leert A.M. de Jongs
Flierefluiter aan zijn pupil hoe hij God moet leren kennen en aanbidden in het grote
en sublieme boek van de natuur. ‘J'aperçois Dieu partout dans ces oeuvres, je le sens
en moi, je le vois tout autour de moi...’. Voor A.M. de Jongs ‘vicaire’ geen heuvel
bij Turijn met uitzicht over de Po-vlakte en de Alpen op de achtergrond, maar een
goddelijke avond aan de Schelde in de buurt van Bergen op Zoom: ‘In de al fluweliger
aanwiekende donkerte lagen de vrienden tegen de helling van de Kraaienberg, en
zwegen. Boven hen staken de sterretjes in de violette hemel hun kleine spettervonken
aan, en steeds meer kwamen er, steeds dichter overwemelden zij de mantel van deze
zoele zomernacht. Ver over de Schelde draalde nog het late, bleke schijnsel van de
gestorven dag, slierde laag langs de horizon en doezelde vaag tegen de lucht de
wijkende kustlijn van het Zeeuwse land. Hoog door de suizelende stilte dwaalden
de kleine, melancholieke stemmetjes van wulpen en grutto's’. En terwijl in Merijntje
Gijzens borst ‘een overweldigend gevoel van volmaakt gelukkig zijn’ spant, stelt
Flierefluiter aan die eeuwige piekeraar over hel, vagevuur, hemel en hun bewoners,
een eenvoudige vraag: ‘Ziede nou eindelik Oons Lieven' Eerke, Merijntje?’
A.M. de Jong was een romanticus en, evenals Flierefluiter, vervuld van religieuze
eerbied voor de schepping, waarvan hij de goede dingen beminde als een waarachtig
minnaar. Maar de figuur van de pantheïstisch angehauchte speelman vertoont nog
een ander aspect dat De Jong herkende in zichzelf. Schrijvend over Panaït Istrati en
zijn werk komt hij in het tijdschrift Nu van 1927 te spreken over de internationale
populariteit van de literaire zwerversfiguur: van Uilenspiegel over Gulliver en Gil
Blas, tot Pallieter en zijn eigen Flierefluiter. Hij schrijft dan over het onuitroeibaar
heimwee naar de natuurstaat en zijn ‘primitieve wijsheid’, de glans der verbeelding
en de droom van de kunst, maar ook van de verborgen oermens in ons, die in onsociale
vrijheid brutalerwijze neemt wat hem behaagt en daardoor een bedreiging vormt van
de maatschappelijke orde der menselijke samenleving. Men mag aannemen dat de
bewonderde pastoor Ramakers in de roman Het boze gerucht namens de auteur zelf
spreekt, wanneer hij na Flierefluiters dood zegt: ‘Merijntje, me - n'emmen een groot
man gekend; laat ons da ‘nooit vergete!’ Maar belangrijker nog is het ontroerend
tafereel aan het sterfbed van Flierefluiter in De goede dood: ‘Hij (Flierefluiter) zweeg
en keek voor zich uit naar de schemerige hoek van de bedstee. Hij had zo'n tevreden
en voldaan lachje... hij keek als een speler, die iedereen te slim af geweest is... In de
duisternis van die bedsteehoek wemelde heel een leven, een wildbewogen, grillig en
zonnig leven... zoveel gezichten van geliefde mensen... Het was mooi geweest, een
spannende tocht... een boeiend verhaal vol wisselvalligheden, dwaze invallen,
onberekenbare elementen... Er vielen hete druppels op zijn pols, tranen uit Merijntjes
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donkere ogen. Langzaam wendde hij het gelaat weer naar hem toe. “Ge mot vrom
noar'uis goan, Merijntje... Vor jou is di'leve nie... Ge zij” beter as ikke... ge zouw 't
nie vol 'ouwe... Dokter Presco'ad wel een bietje gelijk: ik 'em de meinse te veul vor
den oap g'ouwe... te veul vor m'n eige plezier geleefd... zo was ik nou eenmoal
gebore... Moar gij zijd'aanders... Gij zouwt da'nie kunne... Ik ben zo moar een
voagebond gewiest, die blommekes liep te plukken én brembezies t'ete... Moar gij
zij geboren as apostel... aarme kul a'ge doar zijt!’
Flierefluiter heeft Merijntje Gijzen ook enkele malen in contact gebracht met
kunstenaars en kunstminnaars: al die figuren zijn min of meer eenzame zonderlingen.
Ze leven buiten de wereld van de gewone werkende mensen, zoals ook Merijntje
Gijzen tenslotte buiten de ivoren toren van hun schoonheidscultus leeft. De ‘Gijzens’
komen niet te pas aan de schoonheid en de kunst, heet het in Een knaap wordt man.
De jongeling wie bij het slapen gaan versregels van Boutens door zijn hoofd zingen,
beseft tegelijkertijd dat hij maar een ‘Gijzen’ is. En hij blijkt ook al spoedig de
‘apostel’ die de stervende levensgenieter Flierefluiter in hem zag: ‘Hij was een Gijzen,
hij moest het met z'n poten doen, oppassen, dat hij niet onder de wielen kwam, en
de schoonheid, daar zou hij weer es over gaan piekeren als hij niks beters te doen
had... zo tegen de tijd, dat de ergste Gijzens uit de modder omhoog kropen en een
beetje meer op mensen begonnen te lijken.’ Aan het slot van de Merijntjecyclus
‘treedt’, om met Gorter te spreken ‘een jonge arbeider... in het licht’, die ándere
lectuur dan verzen kent: ‘boeken en brochures over socialisme en vakbeweging en
ekonomie’. De ‘man’ geworden ‘knaap’ Merijntje neemt een werkzaam aandeel in
de socialistische strijd: ‘Hij postte, redeneerde met onderkruipers, verspreidde
manifesten, bezocht vergaderingen...’. Merijntje is inderdaad een apostel geworden,
maar een die in zijn binnenzak, ‘vlak tegen zijn hart’, de oude, zwarte fluit blijft
voelen van zijn gestorven leermeester en vriend: symbool van de kunst en de
romantische droom, van de onbezonnen levensvreugde en onsociale vrijheidsdrang,
maar tevens van de vlucht voor de praxis van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Wie A.M. de Jongs literaire kritieken en zijn essays kent,
vermoedt dat het conflict van Merijntje Gijzen ook hemzelf moet hebben beheerst.
Dirk Coster spreekt in zijn Herinneringen aan A.M. de Jong en in een brief aan Frans
Mijnssen van 11 november 1943, over de verwijdering die er ontstond tussen hem
en zijn jeugdvriend uit Delft: ‘Ik begreep niet waarom hij het boven en buiten personen
en tijden stralend ideaal der schoonheid plotseling zo scherp en bitter verwierp,
waarom dit nodig was, - en zijnerzijds begon hij mij allengerhand te zien als een
luxe-aanhangsel der burgerlijke maatschappij, in de taal van die dagen: een parasiet,
die zijn ziel en de schoonheid cultiveerde zonder om te willen kijken naar de sociale
ellende, ego-centrisch.’
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Bij de verschijning van de A.M. de Jong-omnibus in 1960 is er in de Hollandse pers
wat politiek gekleurd loos alarm geslagen, waarvan de (door de ‘fatsoenlijke’ bladen
uiteraard onvermelde) bron in een commentaar van het communistische dagblad De
waarheid lag. Het ging erom dat de door De Arbeiderspers uitgebrachte omnibus
een herdruk van het in vooroorlogse kazernes verboden boek Frank van Wezels
roemruchte jaren bevatte, waarvan men meende dat ze sterk afweek van de vroeger
bij uitgeverij Querido verschenen uitgave. Nadat een beschuldiging van opportunisme
en verburgerlijking aan het adres van de Partij van de arbeid niet bleek op te gaan,
wijzigde De telegraaf het te verdoemen adres gemakshalve in de nagedachtenis van
de ‘gevestigde en gefortuneerde’ socialistische auteur A.M. de Jong, wie overigens
een postume hetze van het kaliber 1938 bespaard bleef. Het roddelig alarm rondom
Frank van Wezel is zeker interessant voor de kennis van het politieke klimaat in de
provincie Holland. Maar de geschiedenis van het boek zelf is heel wat interessanter,
want ze leert iets over het politieke verantwoordelijkheidsbesef van A.M. de Jong.
De kwestie is dat de in 1960 en 1961 zo zwaarwichtig en hypocriet
becommentarieerde wijzigingen in Frank van Wezel al aanwezig waren in een aantal
bij Em. Querido verschenen vroegere drukken... te beginnen met de zogenaamde
mobilisatieuitgave in de Salamanderreeks, van 1939. De literair volkomen
onbelangrijke militaire roman Frank van Wezels roemruchte jaren (1928) gaat terug
op dezelfde ervaringen als De Jongs destijds veelbesproken Notities van een
landstormman die, na verschijning in dagblad Het volk, werden gebundeld in 1918.
Hoewel deze schetsen meer vermakelijk dan verbitterd zijn, heeft Frank van Wezel
iets van de strijdbare mentaliteit uit de anti-militaristische en anti-monarchistische
periode van ‘De taaie rooie rakkers’. Zijn hoofdfiguur is een rooie schoolmeester
die van een ideaal volksleger droomt. Toen Em. Querido in 1938 de rechten van
Frank van Wezel van de Arbeiderspers overnam en een bekorte herdruk wilde
bezorgen in de nieuwe Salamanderreeks, was A.M. de Jong daar niet bepaald
enthousiast over. Dat was ten tijde van de tweede mobilisatie. A.M. de Jong was er
toen al enkele jaren van overtuigd dat de democratische landen het recht en de plicht
hadden het Hitler-regiem zo spoedig mogelijk te vernietigen, om erger te voorkomen.
De gedachten en bedoelingen van de ‘rooie rakker’ uit de jaren twintig beantwoordden
niet meer aan die van de man die de elementaire menselijke vrijheid bedreigd zag
door een sadistisch regiem, waartegenover hij de verantwoordelijke politici een
houding zag aannemen van verraderlijke toegeeflijkheid. De Jong heeft gemeend
dat de door zijn uitgever gevraagde bekorting voor de Salamanderreeks hem de
gelegenheid zou bieden de ‘mobilisatie-editie’ van Frank van Wezel door schrapping
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aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en inzichten, maar met behoud van
kritiek op de ook tijdens de tweede mobilisatie heersende wantoestanden in het leger.
Hij schrapte zo veelvuldig, dat het aantal coupures zelfs de door Querido gevraagde
bekorting overtrof.(4) Daarenboven gaf hij de mobilisatie-editie een op 1939 gedateerd
‘Hartig woordje vooraf’ mee, dat Frank van Wezel een pleidooi noemde ‘voor een
goed aangevoerd, slagvaardig leger, waarin een onberispelijke discipline heerst,
steunend op de hechte pijlers van redelijk inzicht, gevoel van saamhorigheid,
onderschikking in kameraadschap en vertrouwen...’
A.M. de Jongs waakzaamheid tegenover het Nazi-gevaar nam direktere vormen
aan. Evenals Dirk Coster en in tegenstelling tot bijvoorbeeld Antoon Coolen (zie
Costers Brieven 1931-1941, blz. 53, 63, 108) weigerde hij ieder contact met
Nazi-Duitsland. Ten bate van het ‘Comité voor vervolgden om der wille van geloof
of ras’, schreef hij in de herfstvakantie van 1938 zijn brochure De dans op de vulkaan.
Hij stelt daarin ‘de democratie in gebreke’ omdat ze, in samenwerking met de
katholieke kerk, ‘heimelijk en openlijk’ het fascisme en de dictatuur gesteund heeft.
De felheid van dit geschrift wordt voor een latere generatie des te begrijpelijker,
wanneer ze leest dat een katholieke krant als De maasbode destijds de godslasterlijke
stupiditeit kon begaan te jubelen over het geslaagde ‘Kerstoffensief (sic) van Franco’,
dat als eerste resultaat ‘meer dan duizend rode lijken’ had, of wanneer ze verneemt
dat de ‘op positief christelijke grondslag’ gefundeerde Nederlandse regering van
Colijn en Goseling het presteerde haar grenzen gesloten te houden voor de Joodse
vluchtelingen uit Duitsland.(5) Er wordt ons voorgerekend, dat wij ons de weelde der
barmhartigheid niet kunnen veroorloven’, schrijft A.M. de Jong, maar ‘waar staat in
het evangelie, dat men eerst moet rekenen en dan zijn barmhartigheid aanpassen aan
de uitkomst der calculatie?’ Wat De Jong verder schrijft, is bijzonder leerzaam voor
aanhangers van de Wir-haben-es-nicht-gewusst-theorie. Hij wist toen al met zekerheid
dat de aan onze landsgrenzen teruggestuurde Duitse Joden een afschuwelijke dood
tegemoet gingen door ‘ontmenste’ SA- en SS-beulen, die hun slachtoffers in ‘folteren moordpartijen’ bewerkten met ‘geweerkolven en trappen van soldatenlaarzen’.
In

(4) Een aantal oorspronkelijk geschrapte stukken werd daarom alsnog in de uitgave van 1939
opgenomen; zelfs de nog sterker bekorte na-oorlogse druk van 1954 vertoont niet alle coupures
die A.M. de Jong voor de ‘mobilisatie-editie’ had aangegeven. Over de juiste gang van zaken
schreef zijn zoon M.A. de Jong in De Telegraaf van 20 febr. 1961, ook opgenomen in Vrij
Nederland van 25 febr. 1961, waarin tevens een tekstvergelijking door J. Eijkelboom
voorkomt. Vgl. verder Vrij Nederland van 4 maart 1961, De Nieuwe Rotterdamse Courant
van 23 en 30 jan. 1961, en De Waarheid van 2 dec. 1960.
(5) Vgl. voor de medeplichtigheid aan de Jodenmoord door de niet-nazistische landen: Arthur
D. Morse, While six millions died, Ned. vertaling door J. Kliphuis, met een voorwoord van
Prof. Dr. J. Presser (1969).
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merkwaardige tegenspraak tot de bekende televisie-verklaring van de prinsgemaal
der toekomstige Nederlandse koningin, is ook de volgende mededeling over de door
de Duitse regering gedirigeerde Kristallnacht; ‘Tegenover het harde oordeel der
wereld publiceert het officiële orgaan van de S.S. Das schwarze Korps - in Duitsland
of Italië verschijnt geen politieke uiting in de pers zonder goedkeuring der regering
- het ongelofelijke dreigement, dat, wanneer nog eenmaal een Joodse of Joods
geïnspireerde aanslag op een nazipersoonlijkheid in het buitenland plaats heeft (en
zijn niet álle misdaden door Joden geïnspireerd?) als represaille zonder uitstel alle
Joden in Duitsland zullen worden vermoord. Alle Joden. Vijf- à zeshonderdduizend
mensen!... De verdierlijking van individuen, die een dergelijke mensenslachting niet
alleen in woede durven overwegen, maar er na koel overdenken in hun pers ten
aanhore van de ganse wereld in alle ernst mee durven dreigen, kan geen beschaafd
mens zich meer voorstellen.’
Das haben wir ja nicht gewusst... Maar ze wisten klaarblijkelijk wél dat de
anti-militaristische en vredelievende A.M. de Jong dit alles geschreven had, en daarbij
de ‘misdadige toegeeflijkheid’ had gehekeld van de democratische landen, die hij
bezwoer ‘het fascisme en zijn barbaarse dwangsystemen’ door financiële en
economische dwangmiddelen ‘de ruggegraat te breken voor het laat is.’ En ze wisten
óók dat hij ten dode opgeschreven Joden had geholpen en hun meubilair had
opgeslagen in zijn eigen huis. A.M. de Jong werd op de avond van 18 oktober 1943
vermoord door twee Nederlandse SS-misdadigers, die hij even tevoren in dat zelfde
huis had ontvangen met de voorkomendheid die een beschaafd mens aan zijn
bezoekers verschuldigd is. Flierefluiters apostel stierf als martelaar.
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A. Chiónis
21 april 1967: een datum een schande
21 April 1967. De monoloog begint. Ja - als je niet weet, of je broeder je broeder zal
blijven en je vriend je vriend en als je alleen nog maar zeker bent van jezelf, dan
begint de monoloog. 21 April, zeven uur 's morgens. Een stem verstikt door woede
en snikken kondigt aan, dat ‘de wegen afgesloten zijn, dat de diktatuur gekomen is’.
En plotseling wordt alles duister...
Men hoort geweerschoten. In mijn hoofd, dat plotseling leeggelopen is, nog maar
één gedachte: ‘Men stak een lans in zijn zijde en er kwam bloed en water’. De duistere
ogen en de terneergeslagen gezichten spraken van geforceerde deuren en van vrees,
terwijl de radio op hetzelfde ogenblik krijgszangen uitzendt uit naam van een regering
zonder gezicht - die - ‘bij de genade Gods’ de ‘wederopstanding’ van het volk op
zich neemt.
Een nachtmerrie! Een nachtmerrie!
Ik bijt op mijn lippen; geen enkel gevoel, mijn lichaam verlamd. Ik ga naar buiten.
Ik zoek mensen. Ik zie alleen halfgesloten vensters en achter de vensters ogen die
ook halfgesloten zijn als gehypnotiseerd door de een of andere onzichtbare slang
even voor de aanval. En de slang valt aan, bijt en laat in de aderen het vergif van de
twijfel, de vrees voor vandaag, de angst voor morgen achter. Ondanks dit alles spreekt
de radio van de ‘warme ontvangst’ van de beweging door het volk, van ‘zijn
opluchting’, van het ‘normale functioneren van het burgerlijk bestuur van het land...’
Nachtmerrie! Nachtmerrie!
Ik wil met iemand praten. Met wie?
Allen kijken naar de wolken en vinden dat het kan gaan regenen of misschien ook
niet. Zo zal dus ons leven worden van nu af aan? Een gesprek zonder einde over de
barometer? Jij kan het niet begrijpen, zegt mijn vader, want jij hebt niet geleefd onder
de diktatuur van '36.
Nee, ik kan het niet begrijpen, ik wil het niet begrijpen. Dat weiger ik!
Ondertussen begint de radio zachtjes aan en in kleine doses met het uitzenden van
de namen der ezels die zo eerzuchtig zijn leeuwen te willen worden om in de jungle
koning te kunnen zijn. Onbekende namen, zonder verleden, die proberen een rol te
spelen in de toekomst, onverschillig of het middel misdaad, verraad of leugen is...
En achter dit alles maniakale marionetten en ‘geruchten’ die de ronde doen, dat er
een veelkoppig monster bestaat met een vreemde naam, ik meen zoiets als C.I.A.
Maar niemand spreekt hier open over of juister, niet alleen hier niet over, maar over
niets!
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Mijn God, wat zijn de mensen veranderd!
Nog gisteren leken hun geesten open tuinen boordevol bloemen en nu lijken zij
op kleine dozen, kleine stille dozen, waar buiten op het woord FRAGILE geschreven
staat, alsof zij de leegte die binnen in hen heerst, moeten behoeden. Gebogen over
hun papieren, hun werktuigen en over de aarde, proberen zij hun gedachten te doden,
want er werd hun gezegd, dat anderen voor hen zullen denken, anderen hebben met
liefde de zorg op zich genomen voor... hun dood.
En het leven gaat verder. Ja - lijkt het u niet vreemd - het leven gaat verder. Het
gaat verder met de namen van hen die verbannen zijn, omdat zij weigerden ‘ja’ te
zeggen tegen de dood en met namen van anderen, die niet alleen niet weigerden,
maar die reeds slaven werden door hun diensten aan te bieden vóór die gevraagd
werden. De intelligentsia van gisteren worden de apostelen van de stupiditeit van
vandaag. Dag na dag zie je in de bladen van de lamgelegde pers namen gebracht van
mensen die eens over de idealen van de demokratie spraken.
En de eerste illegale organisaties beginnen te verschijnen.
De leiding bestaat uit werklui, ambtenaren en intellectuelen en hun leden zijn allen
mensen, waarvan het geweten nog leeft. Maar de middelen zijn beperkt (vlugschriften
en proklamaties geplakt op gebouwen, een zekere ‘sabotage’, die o.a. bestond uit het
vasthouden van geld, in de hoop het geldverkeer te ontwrichten...) Maar de vervolging
is zo goed georganiseerd, dat zij zonder ophouden gearresteerd worden, zowel leiders
als leden. De militaire tribunalen met processen, waarvan de uitspraak reeds van te
voren vaststaat, vullen de gevangenissen en de verbanningseilanden. Zodoende
vormen de verbannenen en de gevangenen (die in de duizenden lopen) problemen
wat betreft voeding, slaapgelegenheid en geneeskundige verzorging.
Maar wie bekommert zich om de honger en de dood van deze ‘honden’. Geen
mens! Tezelfdertijd deelt de regering aan openbare en grote particuliere
ondernemingen gedrukte loyaliteitsverklaringen uit, die door de ambtenaren ingevuld
moeten worden. Wie weigert of de papieren invult op een manier die verschilt van
wat de kolonels verlangen, wordt zonder schadevergoeding weggejaagd en naderhand
gevangengenomen. Huiszoekingen zijn ook reeds begonnen. Veel drukkerijen en
boekwinkels sluiten en de schoolboeken, die in de ‘gesproken taal’ (de taal van het
volk) geschreven zijn tijdens de vernieuwing van het onderwijs door J. Papandréou,
worden verbrand en in hun plaats verschijnen andere boeken in de ‘gezuiverde’ taal,
d.w.z. in het oude dode Grieks. De strijd voor het sanctioneren van de volkstaal, die
in Griekenland in 1790 begonnen is, die met moeite en bloed gestreden werd en die
eindelijk, in 1965, zijn rechten verkreeg, bleek tevergeefs te zijn geweest. De
stompzinnige trawanten van de duisternis weten tenminste dit heel goed:
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Hoe meer analfabeten en hoe meer verkleefde discipelen aan het steriele anarchisme
er zullen zijn, zoveel te langer zullen zij aan de macht kunnen blijven. Progressieve
leraren, bewuste onderwijzers worden geschorst of weggejaagd, terwijl de
gemobiliseerde pers strijdkreten publiceert over de ‘terugkeer naar de byzantijnse
roem’ en ‘de oude Helleense grootheid’. En de ezels vergeten, of weten niet of willen
niet weten, dat deze verre voorouders, deden wat zij wilden en schreven zoals zij
wilden in hun eigentijdse taal en dat zij bovendien zeer modern waren voor hun tijd.
Maar de bedoelingen van het régime (en ze kunnen zeggen, wat ze willen) is niet
de ‘herleving van de Helleense roem’, maar het schandelijk vasthouden van de macht
van een stel gelukzoekers in dienst van een volk, dat zij niet waardig zijn, een volk
waarvan de meest gelukkige droom de vorm heeft van een galg voor de onderdrukkers.
De strijdkreet van de intellectueel achtergebleven Papadópoulos: ‘Griekenland,
Christenland’ betekent alleen maar: ‘Aas, slechts geschikt om de hyena's (d.w.z. de
junta en hun beschermers) te verzadigen’.
Toen de intellectuelen hun boeken in beslag genomen zagen en zij weigerden
samen te werken met de nieuwe orde, herinnerden zij zich de uittocht van de
byzantijnse geleerden in 1453, toen de Turken Konstantinopel ingenomen hadden.
De vlucht naar het buitenland die reeds de eerste dag van de diktatuur begonnen was,
werd algemeen en nam bijna de vorm aan van een algehele uittocht. Studenten,
dichters, toneelspelers, journalisten, kritici, regisseurs, komponisten, zangers, politici
vluchtten naar de landen van het West-Europa (de meesten naar Frankrijk, Italië,
Engeland en Duitsland); zij probeerden zich vrij te voelen en tegelijkertijd de publieke
opinie in het buitenland te beinvloeden en te mobiliseren tegen de diktatuur.
En hier begint het nieuwe drama.
Honger, het ontbreken van een onderdak, het ontbreken van werk, onbekendheid
met de taal, het herzien der waarden, breken de moed, verslappen de strijdlust,
schakelen de waardigheid uit. Zo begint de strijd, niet meer voor het vaderland dat
verloren gaat, maar om het onderdak dat vanavond gevonden moet worden en om
een stuk brood. En alsof dit alles nog niet genoeg is, begint ook de chantage door de
politie op de huisgezinnen der vluchtelingen. Brieven worden geopend of komen
nooit op hun bestemming, of als zij aankomen, spreken ook die brieven slechts over
het weer, over het steeds bewolkte boze weer. En jij die dit leest, weet, dat zich achter
al die wolken en die regens zinnen verbergen als: ‘Ze hebben weer huiszoeking
gedaan’ of ‘vader is weer op het politiebureau ontboden’, ‘je zuster is ontslagen’, ‘je
vriend is met vacantie naar het eiland gestuurd’... En je hart knijpt zich samen en je
geest wordt duister en over je gespannen zenuwen snerpt de angst als een scheermes.
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Zonder uitzicht! Ons nieuwe leven!
Ik heb bijna alle artikelen gelezen die door buitenlandse intellectuelen zijn
geschreven over de diktatuur in Griekenland. Allen hebben het over de oude
beschaving, de oude monumenten, die in Griekenland het symbool zijn voor vroegere
grootheid. Ach nee! Griekenland is geen bezoedeld monument, maar een levend
organisme dat vermoord wordt. Het is een van de vingers van een wereld die vrij
genoemd wil worden, een wereld die niet het recht heeft deze vinger te laten afsterven.
Ik werd in 1943 geboren. Voor mij begint de geschiedenis van mijn vaderland op
dat tijdstip. En geen enkel ogenblik van die geschiedenis was rooskleurig.
Mijn vader zag mij voor het eerst in de gevangenis. Toen hij daar weer uitkwam,
kocht ik stiekem in de kiosk de krant voor hem, want de politie was op zoek naar de
namen van hen die de ‘Dageraad’ kochten. Op school had ik een speciale aantekening
in de lijst van de onderwijzer en bij mijn werk in de boeken van mijn werkgever...
En in al die 25 na-oorlogse jaren, die voor de meeste andere landen jaren van
opleving en herstel waren, herinner ik mij dat er geen ogenblik voorbijging zonder
de bevoogding van de een of andere ‘grote beschermer’. Altijd was er wel ergens in
een of andere stad, in een of ander groot gebouw, achter een groot bureau, de een of
andere grote man die met cijfers, lijnen en procenten ons leven uitstippelde en de
richting aangaf voor de loop van ons bloed en van onze gedachte. De diktatuur is
niet het resultaat van uren, dagen of maanden. Jaren geleden is de voorbereiding
reeds begonnen. Toen het electronisch brein van de C.I.A. met gegevens, verschaft
door het paleis, besloot, dat het parlementslid Grigóris Lambrákis vermoord moest
worden (1963) werd er reeds begonnen de plannen in daden om te zetten. En toen J.
Papandréou ‘afstand deed’ (in werkelijkheid werd hij ontslagen), betekende dat de
tweede stap. De derde en laatste is bekend. Twee jaar zijn sindsdien voorbijgegaan.
Jaren van onderdrukking, van twijfel, van strijd, van verbanning, van stompzinnigheid.
Wanneer zal er een einde komen aan dit avontuur. Geen mens die het weet.
Het enige dat vaststaat, is, dat als er nu op hetzelfde ogenblik een einde aan zou
komen, er een schade van 10 jaar hersteld zou moeten worden.
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[Nieuwe boeken]
Gebrek aan morele verantwoordelijkheid
Iris Murdoch, Bruno's Dream, Chatto & Windus, London 1969.
De nieuwe professor voor poëzie in Oxford, Roy Fuller, bespreekt in zijn eerste
openbare college enkele kritieken op het nieuwste boek van Iris Murdoch Bruno's
Dream. Hij meent dat de drukte die om haar boeken wordt gemaakt een teken is van
de achteruitgang in de literaire smaak. Leest men die kritieken, door Fuller geciteerd,
dan wordt men bevestigd in de overtuiging dat de welbekende Britse nuchterheid en
‘understatement’ zeer betrekkelijke Britse eigenschappen zijn. De citaten zijn lyrische
nonsense.
Men is dus een gewaarschuwd man als men toch prijzenswaardige dingen wil
zeggen over Murdoch's nieuwste bijdrage tot de romanliteratuur. Maar juist omdat
deze roman een stuk beter is dan die van de voorafgaande jaren, komen de gebreken
sterker naar voren, zodat ongeremde lyriek in de kiem gesmoord wordt.
Bijna alle boeken van Iris Murdoch vertonen twee scherp van elkaar onderscheiden
technieken. Er zijn een serie gebeurtenissen, die de lezer rechtstreeks meemaakt in
de vorm van beschrijvingen en gesprekken; en een serie reflexies over deze
gebeurtenissen door de verschillende personages uit het boek.
Deze combinatie van schrijfwijzen is door haar vanzelfsprekendheid nauwelijks
het vermelden waard, ware het niet dat de koppeling bij Iris Murdoch zelden geheel
slaagt. In de beschouwelijke gedeelten worden allerlei problemen aan de orde gesteld
over dood, liefde, religie, menselijke verhoudingen, maatschappelijke situatie, op
een zodanige wijze dat hoge verwachtingen worden gewekt over de betekenis van
wat er in de roman zal gebeuren.
Die gebeurtenissen zelf zijn bizar, dikwijls uitermate vermakelijk, en op het
sensationele af. Op zich zelf genomen zijn het bijzonder knappe stukjes vertelkunst.
Maar zij passen niet in het algemeen kader waarin ze zijn gevat. Men wordt alleen
een rationeel, opzettelijk verband gewaar; er is geen emotionele, echt doorleefde
eenheid tussen beide, ook niet in die zin, dat de bizarre gebeurtenis een satirisch
commentaar zouden vormen op de ernst van de beschouwende passages.
Men zou het ook zo kunnen formuleren: Iris Murdoch geeft te weinig blijk van
morele verantwoordelijkheid in de verhalende gedeelten; moreel dan niet opgevat
in de ethische zin van het woord, maar als verantwoordelijkheid tegenover de
gegevens en de innerlijke dynamiek van het materiaal in de roman. Terwijl zij
enerzijds een wezenlijke problematiek aan de orde stelt, is
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ze anderzijds talentvol op jacht naar pure sensatie. Een roman van haar is een ‘mad
bridge party’ waarin de kaarten bijzonder goed en boeiend liggen, maar de spelers
lukraak kaarten op tafel gooien; er ontstaat wel een onverwacht en dwaas spel, maar
dit heeft niets te maken met de spelmogelijkheden die iedere speler in zijn hand had.
In Bruno's Dream is deze dualiteit tot op zekere hoogte overwonnen. De roman
heeft een krachtig centrum dat geheel het boek beheerst. Dat is Bruno, een man van
negentig jaar, die ligt te sterven. Hij is zich zijn toestand van voortschrijdende
aftakeling scherp bewust en registreert de reacties van schrik en afkeer in zijn
omgeving onbarmhartig juist. Met niets ontziende eerlijkheid wordt de trage
afbrokkeling van het leven voelbaar gemaakt. In die toestand komt het verleden op
hem af: zijn huwelijk, dat mislukte omdat hij een relatie met een jong meisje
aanknoopte; de wraak op zijn vrouw, die hij in eenzaamheid liet sterven, omdat zij
hem gedwongen had aan die relatie een einde te maken. In zijn sterven wordt hij zich
de betekenis van de liefde en zijn gemiste kansen ten volle bewust.
De twee andere hoofdpersonen in het boek, de zoon en de schoonzoon van Bruno,
maken eenzelfde proces door, hoewel ze springlevend zijn. Het verleden komt ook
op hen af. De zoon Miles is jaren geleden getrouwd geweest met een Indisch meisje
Parvati, van wie hij zeer intens heeft gehouden. Toen zij in verwachting was van hun
eerste kind is zij bij een vliegramp om het leven gekomen. Later is Miles, met veel
minder overtuiging, hertrouwd met Diana, die hem bemoedert. Haar zus Lisa woont
bij hen in. Plotseling doet Miles de ontdekking dat hij van Lisa even fel is gaan
houden als indertijd van Parvati. Lisa bekent dan dat zij hem al die jaren heimelijk
heeft bemind, maar terwille van haar zus besluit ze nu om weg te gaan en in India
als onderwijzeres te gaan werken. Deze liefde moet dus sterven: hierdoor hervindt
Miles zijn poëtische talenten, die hij sinds de dood van Parvati had verloren. Door
de gedwongen scheiding van Lisa aanvaardt hij pas het sterven van Parvati, vindt
hij zijn dichterschap terug, en vindt rust in de onromantische liefde van zijn vrouw.
Het verleden van de schoonzoon Danby, is zijn vrouw Gwen, dochter van Bruno.
Hij is altijd gelukkig verbaasd geweest, dat zo'n bijzondere vrouw een doodgewone
man als hij had aanvaard. Gwen is eveneens door een ongeluk om het leven gekomen.
Danby trekt bij zijn schoonvader in, en leidt een wazig bestaan. In bed vindt hij wat
troost bij zijn huishoudster Adelaide (zijn Diana), en als hij wegens de zorgwekkende
toestand van Bruno na jaren zijn zwager Miles moet ontmoeten, knoopt hij een
oppervlakkige relatie aan met diens vrouw. Het verleden keert ook voor hem terug,
en wel eveneens in de gestalte van Lisa, die hij voor haar vertrek naar India bij Miles
ont-
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moet, en in wie hij trekken van Gwen herkent. Ook deze liefde moet sterven, want
Lisa geeft hem geen enkele hoop: zij houdt van zijn en haar zwager.
Deze korte opsomming maakt de feiten onwaarschijnlijker dan ze in de roman
zijn. Vergeleken met andere boeken van Iris Murdoch verschuiven de onderlinge
relaties op een aanvaardbare wijze. In de eerste helft van de roman weerspiegelen
de gebeurtenissen de innerlijke strijd van de hoofdpersonen: zij worden geconfronteerd
met de verantwoordelijkheid voor hun eigen verlangens. De wereld is hier geen
apenkooi, waarin men vrijblijvend het ene avontuur na het andere beleeft. Men ervaart
dat liefde de dood voor zichzelf of voor anderen kan betekenen; en de dood de liefde
tot leven kan roepen. Er is eenheid tussen verhaal en reflexie.
De tweede helft laat echter drie bonte taferelen zien, waarvan er slechts één in
vitaal verband staat met het thema van liefde en dood. Alleen de sluiptocht over
tuinmuurtjes, die de wanhopige Danby onderneemt om als een moderne Romeo zijn
geliefde heimelijk te zien, voert tot ontplooiing en verdieping van het verhaal. Het
nachtelijk duel tussen Danby en Will, de tweelingbroer van Nigel die Bruno verpleegt,
en de overstroming van de Thames, die Bruno voor het laatst uit zijn bed doet komen,
hebben weinig met het geheel uit te staan. Het feit dat Nigel, de scheidsrechter bij
het duel, verliefd is op beide duellisten, is weer zo'n sensationeel trekje, dat
verstandelijk wel in verband gebracht kan worden met de kern van het boek, maar
dat feitelijk niet in het geheel functioneert. De belevenissen van het dienstpersoneel:
Adelaide, die oprecht van haar werkgever Danby houdt, en de tweeling Nigel en
Will, die voor Adelaide vanaf haar meisjesjaren huwelijkscandidaten waren, dienen
als een komisch contrapunt bij de dramatiek van hun meester. Dit geeft aan het
verhaal een snobistische bijsmaak: wat tragisch is voor mijnheer, is koddig voor de
keukenmeid.
De dualistische structuur van Murdoch's romans maken de lezer er scherp van bewust
wie hij in het boek van binnenuit kent en tegen wie hij van buitenaf aankijkt. Deze
openhartigheid stelt hoge eisen aan de auteur, want elke vergissing in de rolverdeling
wreekt zich onmiddellijk. Het is dan ook een regelmatig weerkerende teleurstelling,
dat in bijna alle romans het innerlijk van een sleutelfiguur wordt afgegrendeld. Dat
heeft eenzelfde effect als wanneer een detective-roman een essentieel onderdeel van
het speurderswerk moedwillig verzwijgt. Ook in Bruno's Dream is dit het geval en
wel bij Lisa. Een van de sterke kanten van deze roman is dat de plotselinge, heftige
verliefdheid ernstig wordt genomen, maar tegelijk wordt gerelativeerd. De
romantische, irreële kanten worden onbarmhartig door de nuchtere werkelijkheid
bijgeslepen.
Dat doet Lisa. Zij maakte aan Miles duidelijk dat hun liefde nooit iets kan
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worden, omdat hij nooit zijn vrouw zal durven verlaten. Zij weigert Danby omdat
zij niet van hem, maar van Miles houdt. Zij handelt heel resoluut naar deze inzichten:
hard voor zichzelf en hard voor anderen omdat de werkelijkheid hard is voor hun
liefdes. Toch zorgt zij voor het happy ending. Als zij zich van Miles heeft los gemaakt,
realiseert zij zich haar eenzaamheid pas goed en de waarde van Danby's oprechte
liefde. Zij gaat naar hem toe en aanvaardt hem. Bovendien geeft zij het voorbeeld
van een volstrekt onbaatzuchtige wilsliefde, door haar physieke afkeer van de
stervende Bruno te overwinnen en hem wat warmte te schenken.
Terwijl wij nu precies weten hoe Miles, Danby en Diana innerlijk reageren, kennen
wij Lisa alleen door haar optreden en haar strak logische gesprekken. Zij krijgt een
andere technische behandeling en blijft een abstract, bovenmenselijk wezen. Zo
wordt zij een deus ex machina, die in een levende werkelijkheid koud ingrijpt. Wij
zien haar alleen van buitenaf.
Het is iedere lezer van Iris Murdoch bekend, dat zij elke roman laat cirkelen rond
een paar voorwerpen, die op deze wijze met symboliek worden geladen. Het is nuttig
eraan te herinneren dat dit geen vondst is van Iris Murdoch, doch een techniek die
even oud is als de romankunst zelf, al zal niet iedere romanschrijver haar gebruiken.
Ook hier laat Bruno's Dream Murdoch op haar sterkst en op haar zwakst zien. Bruno
is een specialist op het gebied van spinnen; hij heeft over deze dieren gepubliceerd
en op zijn ziekbed is hij voortdurend bezig met geleerde werken over spinnen. De
spin en haar web gaan nu prachtig functioneren in de roman. Bruno zelf is in zijn
ziek uiterlijk en zijn ziek handelen een spin, die vanuit zijn bedlegerige
onbewegelijkheid zijn draden spint en alle personen van het verhaal naar zich zelf
en naar elkaar toehaalt. Hij heeft in het verleden het huwelijk van Miles met de
kleurlinge Parvati fel afgekeurd en zich daardoor van zijn zoon vervreemd. Dit wil
hij nu herstellen en hij vraagt Danby naar Miles toe te gaan. Hierdoor zet hij een hele
keten van reacties in beweging, die samen het verhaal van het boek uitmaken. Bruno
voelt zich zelf ook als een spin in het web van zijn verleden, maar ook als een vlieg;
hij zit gevangen in zijn niet meer goed te maken daden. Dan is de dood een spin, die
hem naar zich toe haalt en langs de onverbiddelijke breuklijn van de dood ervaart
hij heel het bestaan als een enorm spinsel. Als er een God bestaat, dan is die de spin
in dat enorme web.
Bruno heeft tevens een kostbare postzegelverzameling, die hij van zijn vader heeft
geërfd. Het is duidelijk dat de postzegels eveneens een symbolische functie is
toebedacht als aan de spin. Zij moeten waarschijnlijk de gehechtheid aan het leven
symboliseren. Hier stuiten we op een geforceerde symboliek, want, hoewel de
postzegels met plichtmatige regelmaat opduiken,
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hebben zij in het geheel geen betekenis voor de wezenlijke momenten van de roman.
Het blijft Iris Murdoch moeilijk vallen om te ontsnappen aan haar uitermate
scherpzinnige verstandelijke a-priories, en een roman te schrijven, die zich geheel
van binnenuit ontplooit. Bruno's Dream is sterker dan haar romans van de afgelopen
paar jaren, maar men stuit toch telkens op vreemde uitgroeisels.
Na dit alles, moet er nog uitdrukkelijk worden vermeld, dat men deze roman in
één stuk geboeid uitleest. Een goed vertelster is Iris Murdoch wel. Slechts geleidelijk
en vooral in de reflexie groeit het onbehagen, zodat men zelden het verlangen voelt
haar boeken nog eens te herlezen. Hier ligt nu het verschil tussen een knap vertelster
en een groot romanschrijfster. Haar boeken blijven te geconstrueerd en te doorzichtig
en dwingen niet tot hernieuwde peiling.
Drs. J. Kuin

‘E d'amor mon castitaz’!
Kees Ouwens: De strategie. Em. Querido's Uitg. N.V. Amsterdam 1968.
Reuzensalamander 81.
Ik denk dat Ouwens' roman mijn sympathie heeft verworven doordat hij begint met
de zin ‘Ik legde mijn pen neer en begaf mij naar buiten.’ Om het tegenovergestelde
had de lezer de schouders opgehaald, maar door deze omkering is hij er meteen met
zijn aandacht bij. Behalve de flater ‘Na ongeveer honderd meter gelopen te hebben,
was van mijn sigaret nog slechts een peukje over’ is het hele boek zó geschreven dat
die aandacht blijft.
Een ik-figuur, over wiens verleden de lezer niet meer te horen krijgt dan dat hij
een leek in de liefde is, vertelt over de wandeling die hij op een zonnige
septembermiddag maakt, wanneer hij op zoek is naar ‘het vrouwelijk wezen’, zijn
hersenschim. Deze gefantaseerde dame stelt hij zich voor, ‘gehuld in een doorzichtig,
wit gewaad’. Zij, de nooit aanschouwde, is ‘de grote vrede, de rust, de dierbaarheid’.
Zij representeert de ideale Vrouw, mét hoofdletter: ‘het wezen was de Idee’.
Onderweg ontmoet hij ‘de jongen’, van wie hij verwacht dat hij hem nader tot dat
Wezen zal brengen: hun fantasieën stemmen op dat punt overeen. Hij vergezelt de
jongen naar diens huis. Daar maakt hij kennis met de moeder,
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een romantische schone van het E.A. Poe-type (‘haar haar was zwart, haar gezicht
bleek’) die, als alle personages in De strategie, naamloos blijft. Met haar ontspint
zich een erotische verhouding. Tenslotte leert hij de (huis) bediende kennen, een
onguur individu, dat door zijn platgeslagen neus, het ontbreken van een achterhoofd,
zijn forse constitutie en zijn diabolische optreden een frappante gelijkenis vertoont
met de ober Leenderts uit Vestdijks Kellner en de levenden.
Zijn verslag van die middag doorspekt de verteller met notities van wat daarbij in
hem omging. In elke situatie bezint hij zich op de indruk die hij maakt, en op de
indruk die hij wil of moet vestigen, en hij handelt dienovereenkomstig. Die
‘image-building’ hanteert hij tegenover allen; meestentijds is de jongen zijn
tegenspeler.
Zoals een schaker na iedere zet of tegenzet zorgvuldig de mogelijke voortzettingen
van de partij analyseert, zo wikt en weegt de ik zijn doen en laten telkenmale, steeds
met het oogmerk, de jongen het geheim van het Wezen afhandig te maken. Hij
reageert als een seismograaf of, zoals hij zelf zegt, als ‘een stuk boetseerklei’ op
diens gedragingen.
Zijn doelstelling bepaalt zijn relatie met de jongen. Terwijl hij alles in het werk
stelt om greep op de ander te krijgen - door hem te overheersen, door bij hem in de
smaak te vallen, door complimenten en door verwijten -, blijft de jongen zichzelf:
‘hij gedroeg zich niet. Hij was er, zonder meer.’
Het tweetal loopt over het landgoed van de jongen, naar het huis, waar, zoals hij
beloofde, de verteller een naakte meid te zien zal krijgen, die in een kooi zit opgesloten
en tot vermaak van de jeugdige meester bij tijd en wijle met de bediende moet paren.
Niet alleen wat dat aangaat, heersen er vreemde toestanden in het huis. De jongen
blijkt er de dienst uit te maken: zowel zijn moeder als de bediende, tussen wie
overigens een sterke animositeit bestaat, is hem onderdanig, en in feite is ook de
ik-figuur, die hem voor het Wezen niet ontberen kan, zijn slaaf.
Het verhaal van de wandeling wordt chronologisch voortgezet in het verslag van
wat binnenshuis gebeurt. De moeder stelt, met succes, pogingen in het werk om de
bezoeker te versieren, hij krijgt ruzie met de potige bediende, maar wordt door de
jongen ontzet; de kooi in de kelder, waar de naakte meid zou huizen, blijkt leeg. Het
is een vreemd huishouden, en de hele situatie op het landgoed doet absurd aan.
Tot nu toe heb ik één figuur uit het boek onvermeld gelaten: de moeder van de ik,
die in de eerste twee paragrafen (door wit gescheiden gedeelten) optreedt. Moeder
en zoon wonen samen. Op de avond voor de dag van de wandeling zitten zij in de
huiskamer; de ik krijgt een erectie, die hij probeert te
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verbergen. ‘Maar waarom schaamde ik mij daarvoor? Omdat zij sinds jaren mijn
geslacht niet meer had gezien en ik het vanaf mijn puberteit eigenlijk voor haar
verborgen had gehouden? Nee, dat was het niet. Het was dit: ik kreeg een erectie,
zonder dat daar in feite een aanleiding voor was. Want dat mijn moeder in de kamer
was, wàs geen aanleiding. Wat mij betrof was het verboden, haar aanwezigheid als
aanleiding te noemen.’
Een Aha-Erlebnis, want hier valt heel wat Freud aan te beleven. Het incesttaboe
noopt tot ontkenning van wat wel degelijk de aanleiding was. Dit combineren met
de queeste naar het vrouwelijk wezen levert fraaie resultaten op.
Goed, wij nemen het achtste deel der Imago-editie van Freuds oeuvre ter hand, en
lezen Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens, een opstel uit 1910.
Recent is anders, maar deze studie is klassiek.
Freud bespreekt in zijn essay een disharmonische ontwikkeling van de seksualiteit,
die tot gevolg heeft dat ‘zwei Strömungen nicht (zusammentreffen), deren Vereinigung
erst ein völlig normales Liebesverhalten sichert, zwei Strömungen, die wir als die
zartliche und die sinnliche voneinander unterscheiden können.’ (p. 79).
De mannen die deze ontwikkeling doorgemaakt hebben, zijn bij hooggeschatte
vrouwen impotent, en bij prostituees of scharreltjes tot normale prestaties bekwaam.
‘Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren können sie nicht lieben.’ (p.
82). Freud verklaart deze onverenigbaarheid van liefde en lust uit de verhouding
tussen moeder en zoon, die wel zartlich (himmlisch) is, maar door het incesttaboe
niet sinnlich (irdisch) mag zijn. Wie er niet in slaagt, beide vormen te verbinden, zal
nooit de ware liefde vinden, doordat hij au fond naar zijn moeder zoekt.
De antithese himmlisch-irdisch stamt van Plato, die van Aphrodite Urania en
Aphrodite Pandemos sprak. Je komt de twee venussen ook tegen bij Ficino, en na
hem in de Renaissance, bijvoorbeeld bij Hooft, met zijn bekende tegenstelling van
Liefde en Minne. De ‘Mi Dons’ der troubadours is een van de duidelijkste himmlische
vrouwegestalten, vandaar de aanhaling van Montanhagol boven dit stuk.
In freudiaans perspectief - ik geef het voor wat het waard is, noem het anders
platonisch - staat de naakte meid voor zinnelijke, en het vrouwelijk wezen voor
hemelse geliefde. De verteller, slachtoffer van zo'n afwijkende ontwikkeling, zoekt
in de jongen het tijdstip in zijn eigen leven terug, waarop de gespletenheid een
aanvang nam: het begin van de puberteit. De pedofiel getinte verhouding met de
jongen wijst ook al naar Plato, en het citaat ‘het wezen was de Idee’ ontsluit de weg
naar de Griek volkomen.
De moeder van de jongen, die de verteller door haar schoonheid aanvankelijk
ongenaakbaar leek - en dus minstens verwant aan het Wezen -,
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verliest haar positie door de toenadering die zij zoekt. Ze wordt, expressis verbis, de
gelijke der hoeren, en al komt de ik op die mening nog terug, zij haalt het niet meer
bij het fantasie-wezen, dat per definitie onbereikbaar, en hoegenaamd niet aards is.
Er zijn in de tekst aanknopingspunten te over voor deze explicaties.
Het isolement van huis en tuin, waarin de ik en zijn moeder leven, vindt een parallel
in huis en landgoed van de jongen en zijn moeder. Met dit verschil: in het eerste
domineert de moeder, in het andere zwaait de zoon de scepter. Daarom is het een
misrekening van de ik dat hij, binnen de omgekeerde verhoudingen, de moeder als
centraal punt in zijn ‘strategie’ opneemt. Doordat hij zich met haar, om zo te zeggen,
compromitteert, verliest hij het vertrouwen van de zoon. Hij blijft met de moeder
zitten, krijgt noch de verhalen die de jongen over het vrouwelijk wezen kon vertellen,
te horen, noch de naakte meid te zien. l'Histoire se répète.
Hoewel ik ertoe neig, het hele boek symbolisch op te vatten, zie ik te weinig
gegevens die zo'n interpretatie rechtvaardigen. In elk geval levert de polariteit
liefde-lust een sleutel tot het werk, ook tot wat hier onbesproken is gebleven.
Ouwens heeft een oud verhaal verteld, op een manier die, ondanks Gombrowicz
en Van het Reve, nieuw is, verrassend en in hoge mate adequaat. Zo'n debuut is, om
het recensentencliché te variëren, niet alleen een belofte, maar bovendien de vervulling
daarvan.
Jacques Kruithof

Schat in Kitsch-garnituur
Curtis Bill Pepper, An Artist and the Pope, based upon the personal
recollections of Giacomo Manzù Illustrations by Manzù. Peter Davies,
Londen, 63/, - (Ned. prijs onbekend)
Om te beginnen een paar typische citaten uit dit boek, die ik zo zorgvuldig mogelijk
in het Nederlands naboots:
..‘Bij de uitgang van het apartement namen twee Zwitsers hun vertrek op, hun
gezichten slechts gebroken door het langzame knipogen (als) van gejukte ossen’..
(blz. 248).
..‘Nu en dan keerde Capovilla terug naar de bibliotheek om er een korte bezoeker
te brengen’.. (blz. 195).
..‘Er waren ook een fotograaf, die het koude niet-knipperende oog van
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zijn machine gevoelloos in de nimbus van Manzù's gedachten en werk duwde’.. (blz.
100).
..‘Een vrouw,’ dacht hij, ‘kan het mooiste zijn daar waar zij vouwt (of plooit?) bij
haar buik en dijen... haar lippen leken gezwollen van de smaak van liefde’.. (blz. 17).
..‘Ze reden door middeleeuwse bogen die boven hun hoofden dropen van ijzeren
punten’... ‘Als hun woorden stokten, soms zich verloren in blikken naar de
zonbeschenen oever der gordijnen, vervielen zij in ogenblikken van stilte’.. (blz.
195).
Zoals U al ziet, schrijft Curtis Bill Pepper als een engel. Een gevallen engel. Nadat
hij jarenlang in het Amerikaans-journalees berichten uit Rome had verzorgd voor
‘Newsweek’, wilde de schrijver door dit boek met een saltomortale de Letterkunde
induiken. Zeg wel: mortale! Om het helemaal ondragelijk te maken, romantiseert hij
zijn helden, Paus Joannes en de beeldhouwer Giacomo Manzù, alsof hij een scenario
moest bedenken voor een Kitsch-film met Edward G. Robinson in de glansrol van
Joannes XXIII, een soort devotionele ‘Moulin Rouge’ voor mensen, die nog nooit
van Toulouse Lautrec gehoord hebben.
Maar Pepper's helden kunnen het daar ook zónder doen. Zij verdienen beter dan
hun intiemste gedachten, hun privé-gesprekken in een auto, geciteerd te zien alsof
Pepper zowel in hun hersenpan als in hun Mercedes microfoons had geplant.
Maar laat me gauw zeggen, dat het boek zo'n 32 gulden tòch waard is. Het is 't
overwaard en het is eigenlijk een spotkoopje. Want als de lezer de moeite neemt om
het kleverige zoete sap uit het blik te gieten waarin Pepper zijn hoofdpersonen heeft
ingemaakt, blijft er nog genoeg over om van te genieten. Is een weerzien met Paus
Joannes in deze periode van post-conciliaire reaktie en neo-inquisitie U geen
miserabele 32 gulden waard? Wat zou je niet geven voor een weerzien met de
onsterfelijke vitaliteit en frisheid van Angelo Roncalli, dat genie van het hart. Een
Paus die zich zelfs met de worsteling en de zelftwijfels van een kunstenaar kon
identificeren.
Ook slaagt het scharlaken proza van Pepper er niet in de vele, uitstekende
reproducties te bederven van de magnifieke reliëfs die Manzù voor de Deur van de
Dood van de Sint Pieter maakte.
Zelfs klinkt de puurheid van Manzù's bekentenissen en inzichten in dat intense
gebeuren, dat we zo glad met het cliché ‘scheppingsproces’ afdoen, dóór het
pseudo-literaire woordencarnaval van Pepper heen. Een kunstenaar (wie vindt er
eindelijk eens een minder archaïsch, gênant, pretentieus woord uit voor ons, stumpers,
die maar moeten tekenen, schilderen en boetseren om nog maar te zwijgen van lassen,
plakken, assembleren, collageren, abstraheren, kinetiseren?)
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Pardon, laat me opnieuw beginnen: ‘Een kunstenaar’ die zich niet aanstelt, die geen
genoegen neemt met virtuoos gegoochel, die niet bevredigd wordt door wat zo
zelfvoldaan ‘zelfexpressie’ (ego-uitdruksel) genoemd wordt, heeft het niet makkelijk.
Hij moet steeds weer aan de zich eeuwig herhalende dwang gehoorzamen zich
tegenover die zichtbare, voelbare wereld op te stellen en geconfronteerd met die
wereld vorm te geven aan wat zich ervan in hemzelf weerspiegelt. En dàt door middel
van een beetje klei of inkt, een eindje potlood, een tubetje verf! Oog in oog met het
bodemloos complexe van een mensengezicht, een vogel, een boom, een landschap,
bevangt hem iedere keer weer een paniek, alsof dit zijn allereerste test was. Iedere
keer dreigt de volledige impotentie, totdat plotseling het vreemde proces inzet,
‘waarbij een werk begint en voltooid wordt in een ondeelbare handeling, die een
minuut, een uur of langer kan duren.’
Hoe volkomen wáár is dat. Het element tijd verdwijnt daarbij, totdat plotseling
‘je in de knoop zit omdat de cyclus verbroken wordt... en wanneer dat gebeurt, wordt
de kunstenaar plotseling een armzalige weifelaar, die hopeloos tracht uit niet meer
passende fragmenten een eenheid in elkaar te puzzelen...’
Er zijn echte schatten verborgen in deze sentimentele zoete stroop: Zoals wanneer
Paus Joannes de wanhopige Manzù troost: ‘Waar het op aan komt, is dat je blijft
zoeken, dat je van de mensen houdt; waarom zou je anders je leven lang met je
handen, met je hart mensen scheppen?... Blijf kalm... Als je vandaag de oplossing
niet vindt, vindt je hem heus morgen. Of volgende maand...’
Of: ‘Hoe vreemd,’ zei de Paus. ‘Die twee borstbeelden herinneren me aan mijn
moeder.’ ‘Ja,’ zei hij, tegen een van de twee sprekend, ‘Moeder leek werkelijk 'n
beetje op jou!’...
Ik vind dit een kostelijke, ontroerende opmerking. Het is mij zo dikwijls
overkomen, dat nadat ik iemand getekend had, een familielid uitriep: ‘Het lijkt niet
op Jan, maar het is precies zijn grootvader.’ En zo is het werkelijk: je vereenzelvigt
je zo volkomen met een mens die je tekent, dat het snapshot-effect, de
moment-opname, absoluut wegvalt. Je wordt namelijk die mens, vereenzelvigt je
met hem, dat wil zeggen met zijn hele levens-cyclus. Allicht dat je zijn ouders, zelfs
een voorvader door hen heen ziet! Als ik een avond een model teken, merk ik soms
later dat ik haar onwillekeurig achter elkaar als jong en bloeiend, oud en vervallen,
dikker, dunner, zwanger, kuis en geil tekende.
Als ik het hier over mezelf heb, haast ik me erbij te zeggen, dat ik niet de pretentie
heb Manzù's gelijke te zijn net zomin trouwens als Manzù zich de gelijke van Picasso
vindt... of is dit allemaal toch maar valse bescheiden-
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heid en moesten we ons maar liever van de waanidee van die vergelijkende
grootheids-schaal van kunstenaars losmaken, zoals die gegarandeerd wordt door
certificaten van Biennales of canonisatie door het I.M.B.E.C.I.L. (Internationale
Museale Broederschap van Estheten & Commercieel-Intuïtieve Lellebellen).
Kunstenaar zijn of niet, dat is de vraag. Romain Rolland zegt ergens: ‘zoals een
kind een broddel-lapje maakt voor zijn moeder als een teken van liefde, zo maakt de
kunstenaar zijn borduurseltjes voor God.’
Als ik Manzù's biecht lees over zijn zelftwijfel, zijn vrees voor mislukking, voor
impotentie bij de taak die hij zich stelt, wanneer ik zie hoe hij alle trucs en kneepjes
en foeven, die je na jaren van oefenen in je vingers hebt, verwerpt, dan voel ik me
getroost en gesterkt, want ik ken maar al te goed de verlamming van de hand wanneer
je door het onderwerp overstelpt wordt, en het angstzweet dat je in de ogen loopt en
je verblindt. Het is geen hysterie, het is ontzag voor wat geëist wordt van dat beetje
klei, die tekenpen in je hand. Ik heb dat bijvoorbeeld gevoeld, toen ik Paus Joannes
tekende in de Sint Pieter, korte tijd voor zijn dood. Een stervende man, die daar zat,
neergedrukt door de loodzware, ceremoniële mantel en de met goud versierde mijter.
Het was tè erg. Die kleine, korte gezette man, die ik nooit zag als de oubollige opa
van de kranten-mythe, maar als de lang verwachte profeet van de menselijke
solidariteit, de profeet die uitsteeg ver boven wat progressief en conservatief genoemd
wordt, die zelfs ver uitsteeg boven het paus-zijn. En die man te zien sterven voor je
ogen.
Nee, in mijn geval was het niet Capovilla die me naar Rome ontbood. Het was
Joannes' eigen openingsrede tot het Concilie, die ik op 12 oktober 1962 in de New
York Times las, op straat in New York, op weg naar een afspraak. Die speech deed
me omdraaien, naar huis terugrennen, de afspraak afbellen en tegen mijn vrouw
zeggen, dat ik naar Rome moest om te tekenen, wat ik voelde dat de grootste
geestelijke gebeurtenis van de eeuw zou zijn. ‘Ik moet erheen,’ zei ik, ‘al ga ik er
bankroet aan.’ Ik ben bij alle vier zittingen van het Concilie geweest en tekende.
Daar bleef het niet bij, want identificatie bij het tekenen, betekende identificatie met
het gebeuren en aan het eind van het Concilie (of was het tóch niet het eind?), wist
ik niet meer of ik outsider binnen of insider buiten de Kerk was. Nu realiseer ik me,
dat ik gewoon een katholiek zonder carte d'identité was: een specimen, een soort
prototype, van die zoölogische variant, die in het post-conciliaire tijdperk gemuteerd
is.
Toen het ongelofelijke gebeurde en ik op de dag van Paus Joannes' sterven op 3
juni 1963, een medaille van hem kreeg als appreciatie voor de tekeningen die ik
gedurende de Eerste Zitting gemaakt had (Kardinaal Bea schijnt hem een album met
reproducties te hebben laten zien, toen hij al zo ziek was
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en ze schenen hem te amuseren), moest ik wel opnieuw de onweerstaanbare impuls
volgen en naar Rome vliegen, om dat subliem-lelijke gezicht nog éénmaal in de dood
te tekenen. Ik bleef er toen tot de kroning van Paulus VI en tekende hem bij zijn
eerste pers-audiëntie, vol angstige voorgevoelens.
‘Waarom voelen kunstenaars deze dingen niet meer tegenwoordig?’ vroeg Paus
Joannes aan de communistische beeldhouwer. ‘Waarom is er een muur tussen ons
opgetrokken? Eens vloeide er toch een grootse stroom van religieuze kunst door de
Kerk’...
Wie de interieurs van de ministeries van Vaticaanstad eens bezichtigt, begrijpt
gemakkelijk genoeg dat theologie en kunst al eeuwen lang van elkaar vervreemd
zijn en zelfs niet meer zijn te mengen. Het smaak-peil van de Kerk, zoals het
gedemonstreerd wordt in hun afgrijselijke wachtkamers, blijkt heel diep te liggen
beneden dat van tandartsen en gynecologen. De prinsen van de kerk moeten niet
alleen a-musisch, maar zelfs anti-musisch zijn. Zoals een Kardinaal Testa, die het
aandurfde een man als Manzù autoritaire adviezen toe te dienen! Welke Dr. Cohen
zou niet eerbiedig zijn mond gehouden hebben?
‘Ik weet weinig of niets van kunst,’ bekende de paus aan Manzù. ‘Een portret,
veronderstel ik, moet er uitzien als een portret. Maar degene die het meeste voldaan
moet zijn, bent uzelf. Als u tevreden bent, dan zijn Wij het ook...’
Alles bij elkaar is er reden Bill Pepper dankbaar te zijn voor deze miserabele
prachtband. Grazie, Bill! (woorden zoals Grazie, Mamma mia, va bene, Buon Giorno
en zo, worden dozijnen malen gebruikt vanwege de ambiance, ziet u).
Grazie mille, Bill! Als je dit kostelijke materiaal eenvoudig had opgediend,
ongegarneerd met je eigen Kitsch, Mamma mia!: er zou een klassiek boek van de
pers zijn gerold.
Frederick Franck
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Drukken en schrijven
Brieven van H.N. Werkman 1940-1945, verzorgd door J. Martinet. Uitgave
De Arbeiderspers
De vraag of iemands leven betrokken dient te worden in de interpretatie en
beoordeling van zijn werk houdt op een interessante academische kwestie te zijn
zodra de vrijblijvende term ‘leven’ wordt vervangen door de beslissende term ‘dood’.
Waar het leven beachtenswaardige informatie kan verschaffen, geeft de dood het
perspectivisch verdwijnpunt aan alles wat er levend is in iemands werk. Men trapt
op niemands hart, geloof ik, indien men vaststelt dat het oeuvre van Hendrik Nicolaas
Werkman aan betekenis heeft gewonnen, omdat Werkman werd gefusilleerd én
omdat er grond is aan te nemen, dat hij werd vermoord door een vijand, die deze
betekenis als eerste ten volle heeft gezien.
Heeft het zin zich af te vragen wat Werkman's getuigenis waard geweest zou zijn
zonder zijn martelaarschap, nu men weet, dat het een martelaarschap waard is geweest.
Waar kunstgeschiedenis geschiedenis wordt, waar een persoonlijke mythe blijkt te
functioneren binnen de mythe, die de historische optiek bepaalt, brengt wie daartegen
de zuiver kunsthistorische optiek in het veld wil brengen de kunstgeschiedenis als
serieuze historische wetenschap alleen in discrediet. Men kan rustig van
‘overschatting’ van Werkman spreken, als men er maar van uitgaat, dat overschatting
op grond van de samenvatting die de geschiedenis aan iemands oeuvre geeft, alleen
het deel kan zijn van iemand aan wiens oeuvre weinig anders ontbreekt dan het
‘accent grave’ der geschiedenis. ‘Close reading’ en ontmythologisering verworden
ten overstaan daarvan tot kruiswoordpuzzles voor de intellectuele komkommertijd:
wat is de betekenis van Jezus' woorden, als men er vanaf ziet, dat het Jezus was, die
het zei? Het antwoord dient waarschijnlijk te luiden, dat de betekenis dezelfde zou
blijven en dat deze veel minder te betekenen zou hebben. Alleen ‘in illo tempore’
had het blijkbaar zin, dat de bekende ‘tamelijk eeuwige’ teksten werden geroepen
in die woestijn. Historisch force majeur, samenzwering van de feiten met de meest
levensvatbare waarden of ‘list van de rede’, de geschiedenis geeft authentieke akten
af en zolang we dat toelaten - zolang alle geschiedenis wordt geschreven als
heilsgeschiedenis - spreken we de authenticiteit van onze eigen waardeschattingen
alleen maar tegen door een beoordeling op louter intrinsieke kwaliteiten van door
de geschiedenis gewijde kunst voor mogelijk te houden. Tenzij men daardoor zelf
geschiedenis maakt.
Een wat zware ‘titre préliminaire’ voor een wat weifelachtig stukje besluit-
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vorming, uitdrukkend mijn onwil om de brieven van H.N. Werkman, uitgegeven in
de serie ‘Privé-domein’ van de Arbeiderspers, die ik niet boeiend vind en die me
daarom haast te meer ontroeren, te behandelen als gevonden voorwerpen. Omdat ze
dat verdienen noch verdragen.
Ik weet niet wat er met de brieven van Van Gogh te beginnen zou zijn, als Vincent's
schilderijen verloren waren gegaan. Misschien is deze schilder een groot schrijver
met een te groot ‘engagement’ om als schrijver verstaan te worden door de close
readers, die we allemaal zouden zijn, als we die paar andere gegevens van
literatuur-historische aard, zijn buiten-literaire bemoeienis betreffende, niet kenden.
Met de brieven van Werkman is zonder de druksels van Werkman en zonder de
wetenschap, dat hier laatste woorden worden gesproken over zijn - ook niet anders
dan in het teken van de dood die er op volgde te lezen - oeuvre, in ieder geval niets
aan te vangen.
De uitgever vergist zich. Terecht constaterend, dat de taal van Werkman ‘eenvoudig
en evenwichtig, spontaan en zuiver’ is wordt hij, dunkt mij, dupe van zijn verering
voor Werkman en maakt hij Werkman dupe van dit respect door de stijl van diens
brieven te vergelijken met die van lieden met een respect afdwingende stijl: Nescio
en Léautaud. Wie bij het lezen van Werkman aan Léautaud denkt, denkt niet aan het
verschil tussen de rechtschapenheid van de man, die niet echt kan liegen - en wiens
waarheden zelden ontkomen aan de welmenendheid en onwaarachtigheid bij de
gratie waarvan we elkaar redelijk misverstaan - en de intellectuele integriteit van de
man die over zijn leugens schrijft. Werkman laat zich in ieder van zijn regels kennen
als een eenvoudige en spontane man, die - en dat valt een beetje tegen - te weinig
oog blijkt te hebben voor de complexiteit van de dingen om ooit te ontsnappen aan
het beeld dat we hebben van een eenvoudige, spontane en oninteressante - en daardoor
nu te interessanter geworden - man. Men zou graag brieven van zo iemand ontvangen
en men zou er nooit aan denken ze te doen uitgeven. Léautaud deugt van geen kanten
en dat weten we, omdat de man schrijft, zoals ieder ander in zijn aangeboren
oprechtheid zou schrijven over een wildvreemde, als hij - hetgeen, gegeven zijn
aangeboren oprechtheid onwaarschijnlijk is - schrijven kon. Men zou als uitgever
graag brieven van hem ontvangen.
Werkman is als denker zo oninteressant als Du Perron verwachtte dat Rembrandt
geweest moet zijn. Alle schildersgeborneerdheid ontbreekt weliswaar, maar daarvoor
in de plaats straalt ons uit elke regel de ernst van de zich zeer begaafd wetende
amateur en de eerbied voor ‘het hogere’ van de - eens gegoede - middenstander
tegemoet, het soort ernst en het soort eerbied, waarvan men, als men niet zoveel beter
wist, niet zou vermoeden, dat zij stand zouden houden in een dodencel.
Lezend in deze brieven had ik voortdurend het gevoel te doen te hebben
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met iemand, die de duidelijke verschrikkingen rondom zich te klein, vanuit een te
smalle kunstenaarsbetrokkenheid en -verschrokkenheid beziet. Soms is men geneigd
te denken aan opzettelijke ‘understatement’, maar om in een dergelijke literaire
desbewustheid te blijven geloven, vindt men elders - in de beschrijving van gelukkige
momenten - veel te veel ‘literatuur’ en - zelfs - ongroningse opgetogenheid.
Natuurlijk moest deze correspondentie worden uitgegeven. Wie de druksels van
Werkman kent moet zijn brieven lezen, alleen al omdat eruit te leren valt, dat de
rechtschapenheid van een man achter een oeuvre niets te maken hoeft te hebben met
de integriteit van de ‘vent’, die de man in de vorm, die hem werkelijk ernst was, wist
te worden. Alleen omdat we dat weten en omdat het ons bekend is, dat deze man
tenslotte rustig de dood inging voor zijn vorm - en in welke vorm: ‘met een
schijnbeweging, alsof hij een revolver afschoot, maakte hij zijn celgenoot duidelijk,
dat hij wist wat er met hem zou gebeuren’ - wordt Werkman groter in deze
verkleining.
Maarten Beks

[Nummer 55]
Journaal
Vier gevallen van verletterlijking
‘Een van de meest geachte bestuursleden van onze sociëteit, Pjotr Páwlowitsj
Gagnow, een bejaard en zelfs een verdienstelijk man, had de onschuldige gewoonte,
bij elk van zijn beweringen met heftigheid te verklaren: “Nee mij nemen ze niet bij
de neus!” Dat had verder niets te betekenen. Maar toen hij nu op een dag in de soos
in de hitte van een of ander dispuut zijn stopwoordje uitsprak te midden van een
kring bezoekers en allemaal prima lui, kwam Nikoláj Wsjéwolodowitsj, die in z'n
eentje aan de kant stond en met wie niemand zich had bemoeid, opeens naar Pjotr
Páwlowitsj toe, greep hem onverhoeds, maar stevig met twee vingers bij zijn neus
en trok hem een paar stappen de zaal in achter zich aan.’
Diep ontroerde lezer, ik hoef u niets te vertellen. U bent eigenlijk best wel belezen,
u hebt ook een niet al te beroerd geheugen, en u weet dus evengoed als wie dan ook,
als Charles B. Timmer bijvoorbeeld, wat dat hierboven precies voor
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een citaat is. Het is, zo souffleer ik u maar even, een citaat uit bladzijde 55 van de
Nederlandse vertaling door Dr. Hans Leerink van ‘Demonen’, niet een van de minst
verbluffende romanwerken van de Rus Fjodor Michailowitsj Dostojewski en het
behelst met name een van de meest frapte passages daaruit. Iedereen herinnert zich
hoe dit ludieke voorval in dit boek, zoals ludieke voorvallen zo vaak in boeken van
de getalenteerde Slaaf, vervolgens de meest demonische proporties aanneemt. Het
leven in heel het Russische stadje waar genoemde streek wordt uitgehaald wankelt
op zijn grondvesten, en de lezer krijgt heel sterk het gevoel dat daarvan niet zozeer
de reden is dat de goede vormen op pregnante wijze zijn verstoord, maar wel iets
anders, iets fundamentelers. Wat dat is? Maar beste luitjes toch! Lezers van het
letterkundig tijdschrift RAAM! Nou zijn we met pakweg duizend man, een elite zou
men geneigd zijn aan te nemen tegen de achtergrond van de grote, amorfe massa
Nederlandse belastingbetalers, - moeten we elkaar nou voortdurend met deze, èn
dergelijke, futiliteiten aan kop en kont zeuren? Denkt u toch zelf eens een keer na!
Zet u toch zelf alstublieft eens de verbeeldingsspieren aan het werk, lezer! U hoeft
toch niet letterlijk alles met de paplepel ingegeven te worden, hè? Zeg hè! Of wel,
soms? Goed dan. Een paar suggesties maar meer ook niet. De rest moet u maar zelf
doen. Dat is goed voor de spijsvertering. De demonische romanfiguur Nikoláj
Wsjéwolodowitsj steekt in deze passage de draak met de relatie tussen taal en
werkelijkheid en de schrik die de lezer, na de medebewoners van de wereld der
‘Demonen’, om het hart slaat is de schrik om de inhoudsloosheid, om de autonomie
van de taal. Is mij dat even wat! Wij zeggen wel eens het een en ander, maar als
letterlijk gebeurt of ontkend wordt wat wij lijken te zeggen, dan piepen wij wel
anders. Dan huiveren wij.
Huiveren doet ook de sensitieve toeschouwer wanneer de opvoering van Ibsen's
De Wilde Eend op een bepaald punt is aangeland. Daar begint een van de
hoofdpersonen tijdens de maaltijd bij een gezin waar iedereen omwille van iedereen
zichzelf en de anderen voor de mal, de gek en het lapje houdt, waar de
onwaarachtigheid dus min of meer aan de orde van de dag is, plotseling te roepen:
‘Er hangt hier een vuile moeraslucht! Een stinkende, vieze moeraslucht!’ Alweer
ontsteltenis bij het onmiddellijke, fictieve gehoor, ontsteltenis eveneens in de zaal
of voor de beeldbuis. En weer, niet alleen omdat het in de desbetreffende woning
eigenlijk kraakhelder is, en kwalijke luchtjes er met zorg en inzet van veel krachten
worden geweerd als bijvoorbeeld de pest, maar ook omdat je zoiets niet zegt. Dat is
niet netjes, - niet menselijk mompelt de burger dan voor wie dit toneelstuk
geconcipieerd en geschreven werd. En weer ziet men hier die eigenaardige wrangheid
die het resultaat is als de taal op onzachte wijze aan zijn verwijzende functie herinnerd
wordt. De spreker bedoelt zijn uitlating in overdrachtelijke figuurlijke zin, maar door
niet in de bijbehorende zin te spreken, door het eerste lid van zijn vergelijking weg
te laten, veroorzaakt hij bij zijn toehoorders in de verschillende relevante betekenissen
weer het bijzonder onaangename gevoel dat er iets niet klopt met de taal, of met de
werkelijkheid, - wat dondert het eigenlijk helemaal, lezer, oude jongen!
Als u zich al in postuur zet om bij het volgende voorbeeldje uit de wereldliteratuur
volgzaam te gaan zitten huiveren dan zit u er vies naast. Hier is een andere vorm van
onbehagen en de bijbehorende uitdrukking op zijn plaats. Als ik nu een stukje ga
citeren uit de ten onrechte hemelhoog geprezen vertaling van de terecht om de rest
van zijn oeuvre met de Nijhoff-prijs bekroonde vertaler Marko Fondse, De Meester
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en dat zijn internationale faam vooral te danken heeft aan de achterlijkheid van de
stalinisten die de auteur
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onder andere om dit boek behoorlijk achter de getourmenteerde vodden hebben
gezeten, dan verwacht ik dat u lacht. Niet schuddebuikt, hoor, weest u gerust, ook
niet verfijnd glimlacht of zo, gewoon effen grinnikt. Dat kunt u best. Let maar op.
Als de duivel, zijn trawanten en zijn kornuiten een bezoek brengen aan de schone
stad aan de Moskwa waar sámowars bij Iwan en alleman op tafel staan, en de troïka's
door de literatuur suizen alsof het leven van alle moezjiks en bojaren die er ooit
bestaan hebben ermee gemoeid was, lezen wij het volgende op pagina 189: ‘Affijn,
daarmee was het geduld van Prochor Petrovitsj natuurlijk op en hij schreeuwt:
“Wat?! Gooi hem eruit, direct, of de duivel mag me halen!” En wat denkt u? Zegt
die vent glimlachend: “Mag de duivel u halen? Nou, maar dat kan, hoor!” En rang!
Nog voor ik een kik kan geven zie ik dat die katerskop ervan door is en er zi... zi...
zit alleen nog maar een kostuum...’ U hebt het al begrepen, de bewuste Pjotr, sorry,
Prochor Petrovitsj is werkelijk door de duivel gehaald. Weer dat spelen met de taal
en de inhoud daarvan, maar de beklemming die ik bij de voorafgaande twee gevallen
netjes heb geïndiceerd is geheel achterwege gebleven. Waarom? Juist, - omdat de
verletterlijking niet heeft plaats gehad in de richting van de werkelijkheid, maar in
tegenovergestelde richting: die van de fantasie, waar de demonen bloeien, de heksen
schrijlings op mestvarkens door de avondhemel scheren en op zogenaamd gedurfde
wijze een loopje genomen wordt met het dogmatisme van het stalinistisch atheïsme
en het daarmee samenhangend wantrouwen in alles wat dichterlijke geesten als onze
vriend Boelgakow en al zijn Westeuropese supporters zo na aan het vermoeide hart
gebakken ligt: het geloof in het schone, het fantastische, alles wat boven de
werkelijkheid van alle dag uitstijgt, - aan een andere werkelijkheid dan die van alledag
denken zulke mensen nooit als zij het op hun escapistische heupen krijgen en de lier
lostrekken. De duivel bestaat. Het wonder bestaat. Joehoe, ziet u mij, daar ginds in
de Lichtstad? Kan ik de Nobelprijs niet krijgen? - Bon. Hier lacht men, zoals in
zovele gevallen als de navrante kortsluiting tussen taal en buitenlinguistische
werkelijkheid niet met voldoende ernst en verantwoordelijkheidsbesef onder de
aandacht van het leeslustige volkje wordt gebracht.
Wat wij nu doen, huiveren of lachen dan wel allebei, in het laatste geval van
verletterlijking dat ik deze keer in alle nederigheid met vlijt bouwt penissen als
houwelen voor u opdissen wil, lief kijkhuisvolkje, dat laat ik gaarne aan uw eigen
al dan niet existente verbeeldingskracht over. Lees op, en als u aanvoelt welke de
adequate reactie zou zijn op het volgende citaat uit Hertenjagt, een episch lied van
niemand minder dan onze eigen H. Tollens Cz., dan schrijft u mij dat maar eens netjes
op een briefkaartje. Onder de goede inzenders worden enkele interessante werkjes
uit de Kritiese Bibliotheek van Polak & Van Gennep verloot, - kunt u bijblijven,
voordat ze dezer dagen bij u het fietsenschuurtje komen bezetten om er een permanent
discussiecentrum van te maken. Een tientje aan geldige postzegels op de adreszijde
bijplakken godverdomme.
‘Zijn boezem wordt eng, en hij hijgt,
en hij trilt,
En hij gilt,
En hij barst uit in vervoering.’

Waarbij we dan nota bene nog moeten opmerken dat uitgerekend onze eigen H.
Tollens Cz. de hele kwestie van het zinspelen op de relatie tussen taal en werkelijkheid
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op de geraffineerdste manier oplost! Geen letterlijk laten gebeuren van dingen die
eigenlijk alleen bij wijze van spreken bestaan, geen vergelijkingen zonder lid, geen
ongepaste metafysische grapjurkerij nee, die ouwe Tollens had het beter bekeken.
Hé! Wat u? Hé! Die Tollens. Die hoefden ze niks te vertellen, zeg. Die wist hoe hij
de veder vast moest houden! Ajax! Ajax zet een goal of drie, goal of drie, goal of
drie... sorry. Ik liet me
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even gaan. Gevoelens van vaderslandsliefde kregen even de overhand, en dat terwijl
enkel literaire scherpzinnigheid hier de boventoon mag voeren en het hoogste lied
mag zingen. Wat doet Tollens? Hij zegt niet dat het ‘uitbarsten’ waarvan in de laatste
van deze bewonderenswaardige versregels gewag gemaakt wordt letterlijk gebeurt,
en dat het voorafgegaan wordt door gepast gespannen zijn en aanzwellen alsmede
emotionele begeleidingsverschijnselen, nee, hij laat het gebeuren in de taal, die
Tollens. Ja, en dan zeggen ze vaak wat van ons kleine landje aan de Noordzee...
pardon. De uitbarsting in de laatste regel verwijst niet naar een onverwachte letterlijke
uitbarsting in de werkelijkheid, het is, krachtens de voorafgaande met poëtische
middelen bewerkstelligde climax, een echte, onvervalste uitbarsting. Iets van de
werkelijkheid waarnaar de uitdrukking ‘uitbarsting’ verwijst als zij in
onoverdrachtelijke zin wordt aangewend wordt hier, bij wijze van verletterlijking,
van profiteren van de discrepantie tussen taal en werkelijkheid, overgebracht in de
taal juist als er sprake is van een wel degelijk overdrachtelijk gebruik van deze
uitdrukking. En van je hiep, hiep, hiep... houdt er de moed maar in, en van je hela,
hola, Cruyff wordt kampioen, Ajax zal het doen, met de voetbalschoen... Een en
ander moet ik in Milaan nog zien gebeuren!
Pé Hawinkels

Wie goed doet, God ontmoet
Hedenmorgen veerde ik om stipt half acht, zoals ik dat gewend ben, al sta ik meestal
's middags om half vier op, opgewekt mijn geurige sponde uit, teneinde mij, na de
meest broodnodige ochtendgymnastiek volbracht te hebben, naar de wasbak te
spoeden en aldaar het lichaam zorgvuldig te reinigen van de bezoedeling die het 's
nachts ongeremd transpireren, om nog maar te zwijgen van de zogenaamde natte
droom die in het verleden de moraaltheoloog zoveel substantieels te denken heeft
gegeven, met zich meebrengt. Plas, plas, ging het; het frisse nat spatte onbekommerd
in het rond, en geen kwistig met haar begroeide holte of inham aan mijn stoffelijk
omhulsel dat niet grondig werd gereinigd, geen verdachte plaats waar de soepele
eikel van de deodorantstift niet geheid overheen gleed! En nu maar fiks geschoren,
zong het in mij, terwijl ik de warmwaterkraan opendraaide, die tot dan toe, dat spreekt
in het geval van een echte Hollandse jongen zoals ik, hermetisch gesloten was
gebleven. Daar greep ik al naar het veiligheidsscheerapparaatje, draaide het los,
verving het mesje door een ander, - ik ben gezegend met een dermate gepeperde
baardgroei dat waar vijftien Zwitserse kappers zich spiegelglad plegen te scheren
met één Schick-scheermesje, vijftien scheermesjes van dat merk nog maar net
voldoende zijn om mij eenmaal volkomen onberispelijk de ochtendstond met
abrikozenglans in te doen wippen, - en draaide het apparaatje weer dicht. Tenminste,
en nu komt het, dat probeerde ik. Want wat bleek? Dit bleek. De schroefdraad
waarmee het steeltje in de houder past was dolgedraaid, en ik kon draaien tot ik een
ons woog, het pakte niet. Mij aldus scheren zou levensgevaar voor de huid en haar
met zich meegebracht hebben, en liever dan de goden te tarten greep ik dus naar het
andere veiligheidsscheerapparaatje dat te mijner beschikking staat, en draaide dat
onverdroten los, waarna ik het mesje door een ander verving. Wie schetst echter mijn
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verbazing toen bij mijn poging om ook dit apparaatje weer vast te draaien kwam vast
te staan dat ook dit dolgedraaid was! Verbazing, die echter geleidelijk in verontrusting
overging, - zoiets is geen toeval. Daar zit iets achter. Zeg nu zelf, - eenmaal een lekke
band op een dag is niks bijzonders, maar tweemaal in twee van elkaar volkomen
onafhankelijke ID 19's dat geeft te denken. En ook in mijn geval
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werd na enige bespiegeling duidelijk wat er aan het handje was: ik had te maken met
een vingerwijzing van God, het Opperwezen. Ik moest mijn baard laten staan,
beduidde Hij mij langs deze weg van het toeval. Maar wat denkt U? Dat ik helemaal
belazerd ben? Dat ik mooi voor lul door de stad ga lopen alleen omdat zekere God
eventjes in Zijn kop gehaald heeft? Niks hoor. Ik ben naar de kamer gestapt van een
van mijn huisgenoten, en heb daar, geen acht slaande op het amoureuze gekreun dat
mij vanuit diens legerstede bereikte, diens veiligheidsscheerapparaatje geleend en
ben mij gaan scheren.
God kan verrekken.
Pé Hawinkels

Gele ballen
Nu we het toch over elkaars gezondheid hebben: ik wil vooral niet de indruk wekken
een hypochonder te zijn, maar soms heb ik zo'n raar gevoel boven mijn rechteroog.
Dan is het net of daar een gele bal zit met een groen randje eraan, zoiets als een hard
gekookt ei. Die bal wordt groter en kleiner en dat veroorzaakt golfbewegingen in de
hersens. Als hij groter wordt, denk ik wel eens dat mijn kop zal barsten, en als hij
kleiner wordt, steeds kleiner, en tot een puntje inkrimpt, dan komt er een moment,
waarop ik denk: nu is hij weg. Dat is het geluk, het bestaat uit niets anders dan het
verdwijnen van de gele bal boven het rechteroog. Wie er meer van verwacht, begrijpt
er niets van.
Het is trouwens al moeilijk genoeg met zo'n klacht bij iemand aan te komen. Een
gebroken poot spreekt duidelijke taal maar voor een gele bal met groene randjes
interesseert geen hond zich, terwijl het toch best kan zijn dat die veel erger is.
Huisgenoten, herinner ik mij, kennen het verschijnsel altijd al uit eigen ervaring,
maar dan in veel erger mate. Die hoef je niets te vertellen over gele ballen. Voor hen
is dat iets heel gewoons en je mag je gelukkig prijzen dat jouw bal alleen maar een
groen randje heeft en niet helemaal groen is. Een gele bal met een groen randje is
voor hen een feest; die hebben ze ongeveer altijd. Op het moment van de mededeling
worden ze bovendien geteisterd door een schroeiend gevoel in de nek, door een scherf
die over het ruggemerg krast of door een aanhoudend en treiterend kloppen achter
de knieschijf. Daar is dan helemaal niets van te zien, maar door er aandacht aan te
besteden verspeel je zelf je strikte recht op een beetje begrip en medelijden. Er
ontspint zich een latente wedstrijd in originele klachten, in het verbergen van skepsis
en in het vermijden van het woord aanstellerij. De portie medelijden waar je nu
eindelijk, na weken van manmoedig verbeten pijn, ook eens recht op hebt, gaat je
neus voorbij en in plaats van het te krijgen moet je het geven. Als je geen poot breekt,
kom je nooit aan de beurt.
Aan de huisarts heb je ook niets. Je ziet hem denken, dat het ‘gewoon psychisch’
is. Daar kan ik me zo over opwinden! Alsof iets ‘gewoon’ wordt door ‘psychisch’
te zijn en alsof een pijn niet genezen hoeft te worden als ze op ‘psychische’ wijze,
wat dat ook is, ontstaat. Niet dat het fijn zou zijn als hij zou zeggeen ‘het is gewoon
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een tumor’, maar ze moeten ook niet doen alsof je voor de lol zo gezond bent. Want
dat kan best allemaal schijn zijn en dan is het levensgevaarlijk.
Corn. Verhoeven

Textraille
Vroeger tekende ik heel aardig. Van mijn zevende tot en met mijn elfde levensjaar
placht ik vrijwel dagelijks een of meer natuurgetrouwe Indianen op papier te brengen,
- het resultaat muntte meer uit door precisie en kleurenrijkdom dan door variatie: de
afgebeelde primitieven
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moeten vrijwel met van elkaar verschild hebben. Was deze tekenlust niet geheel van
baatzuchtigheid vrij te pleiten, (ik greep meestal de tekenstift ter hand wanneer een
van mijn ooms, de lijvige portemonnaie in de kontzak met daarin weer de dikke
gulden die mij als beloning voor betoond talent niet zelden werd overhandigd, zich
in de onmiddellijke nabijheid ophield) er lag toch ook ongetwijfeld een zekere
artistieke gedrevenheid aan ten grondslag, die in het latere leven, wanneer het publiek
niet zo gauw meer tevreden is met iemands voortbrengselen, zeker mede debet is
aan de wrange, ongepoetste smaak van frustratie die naast zoveel andere gebitten
ook dat van mij wel teistert. Volgens mij zou ik ook nu nog heel aardig tekenen, als
ik maar gelegenheid had om te oefenen, en niet al mijn tijd werd opgeslobberd door
mijn drukke werkzaamheden; ik noem daar het kweken van Indisch hennep voor de
verkoop, het bemoederen van een groot aantal merendeels progressieve kennissen
en kennisjes, het vertalen van lijvige boekwerken, het bespelen van verschillende
instrumenten en het schrijven van volstrekt onleesbare gedichten.
De frustratie blijft, en niet zelden word ik doorschoten door een inval die, eenmaal
op bevredigende wijze gerealiseerd, volgens mij uitstekende tekeningen, aquarellen,
schilderijen en gouaches op zou leveren. Nu er echter sinds kort ook cartoons aan
mijn geestesoog voorbijtrekken, waarvan ik - frustratie frustratie - er tweemaal een
getracht heb uit te voeren (éen zond ik vergeefs naar de Panorama, een andere reeds
zeer lang geleden naar de vriendelijk gebaarde redactiesecretaris van dit letterkundig
maandblad) meen ik althans een gedeelte van mijn gefnuiktheid van mijn in
wintersport en saunabad geharde schouders te moeten wentelen. En wel omdat dit
kàn. Cartoons kun je beschrijven. Tenminste de cartoons die ik zou willen tekenen,
waarin het namelijk niet alleen of voornamelijk op de tekening, maar ook en in
beslissende mate op het onderschrift, de pointe aankomt. Sluit U nu maar eens even
de oogjes toe, en laat U zich even zacht wiegen op de gedachten aan wat komen gaat.
Doet U ze dan weer open, want met de ogen dicht ziet men niets, niet alleen in de
geest, maar ook op de pagina in het tijdschrift dat men in de hand houdt of voor zich
op het tafelblad heeft liggen. Het eerste cartoon stelt een tuintafereeltje voor. Op de
voorgrond ligt een schitterende vrouw met schitterende vrouwelijke vormen en een
schitterende bikini om een miniem gedeelte daarvan in een uiterst luxueuze ligstoel.
Zij leest een luxe tijdschrift, - naar verkiezen kunt U zich daarbij een blad als Avenue,
Nova, Marie-Claire of Vogue voorstellen. Achter haar is een fabelachtig mooie
bungalow afgebeeld, om haar heen een gladgeschoren gazon waarin decennia
tuinierskunst culmineren. Zij kijkt op van haar lectuur, opzij naar een punt, waar
naast een tegen een haag gezette grasmaaimachine een gebruinde, sportieve he-man
(een he-man placht mijn grootmoeder bij wijze tussenpozen op te merken, kan elke
dag een hymen aan) in die haag staat te pissen. Hij kijkt over zijn schouder om naar
de schitterende vrouw, die ik hierboven voor U mocht schetsen, en roept: ‘Nou?!
Ben je nù niet jaloers op me?’
Op de andere cartoon ziet men een fontein, een reusachtige fontein, die midden
op een eilandje in een vijver een dikke, kristalheldere waterstraal wel dertig meter
omhoog spuit. De bewuste vijver ligt in een park, en in dat park rondom die vijver
staat een flink aantal kleine groepjes mannen naar die fontein te kijken. Uit hun
houding spreekt het devote ontzag waardoor ook de merkwaardige figuurtjes in de
linkerbenedenhoek van het middenluik van de Tuin der Lusten (die wijzen opmerkelijk
genoeg vol bewondering omhoog naar iets buiten dat middenluik) gekenmerkt worden.
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Op de voorgrond staan twee mannen, waarvan de een tegen de ander zegt, terwijl
hij conspiratief met zijn ogen rolt
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in de richting van de waterstraal: ‘Wat een fontein, hè?! Daar staan de hele dag
allemaal vrouwen naar te kijken.’
Ziezo. Als ik nu vanavond weer eens een artist op bezoek krijg, kan ik die iéts
onvervaarder in de ogen kijken. U ook, hoop ik, al weet ik niet wanneer.
Hanna Plotzki

Fascisten geaaid?
Lambert Tegenbosch (Journaal, Raam 54) vraagt zich af of De Telegraaf fascistisch
is, en weet geen beter woord. Martien de Jong (Flierefluiters apostel, Raam 54) somt
tegenstander en ware vijanden van A.M. de Jong op maar neemt de term fascisme
niet in de mond - al zou die voor ettelijke lieden die hij noemt, een zelfklevend etiket
zijn. En A. Chionis (21 april 1967: een datum een schande, Raam 54) schrijft over
de griekse kolonels (volgens Koenen-Endepols is ‘kolonel’ van het italiaanse ‘colonne’
afgeleid - dat zal dan, in Griekenland, wel de vijfde kolonne zijn), maar de courante
betiteling van het regiem als fascistisch laat hij achterwege.
Wat is er toch met Raam 54? De Telegraaf is niet fascistisch, nou ja, goed, vooruit,
daar wil ik desnoods, met bloedend hart en tegenzin, mee akkoord gaan. Een beter
woord? ‘Onze bladen’ zijn de enige nederlandse periodieken die, niet naar de letter,
maar naar de geest der wet, pornografisch mogen heten. Of is dat geen beter woord?
De Jong en Chionis zijn ontegenzeglijk veel beter van hun respectieve onderwerpen
op de hoogte dan ik, dat geef ik ook toe.
Desalniettemin stel ik voor, Raam 54 a postiori een motto mee te geven: een
fragment uit een stuk van wijlen mr. Elias waarin hij een opmerking van de (mij
verder geheel onbekende) journalist R. Bekker citeert. Derdehandse waar, dat wel,
maar zeldzaam adequaat en veel te mooi om in de vergetelheid van oude kranten te
vergelen:
‘Burgerlijkheid in de ruimste zin is een van de wezenskenmerken van “fascisme”.
Het omvat angst voor de toekomst en onbegrip voor het nieuwe. Het haat iedere
verandering en trekt de grenzen van de zekerheid zo dicht mogelijk om eigen huis
(om niet te zeggen: “eigen haard”.)... Het is het primitiefste gevoel van nestverwarmen
dat maar denkbaar is, met alle dierlijke en levensgevaarlijke driften daaraan verbonden
voor degeen die een vinger naar dit nest durft uit te steken.’
Ik geloof niet dat The naked ape al was geschreven, toen Bekker deze kwalificatie
opstelde. Tegenbosch, die De Telegraaf aan varkens wilde voeren (een zwijn voor
de parels van het stamboek) zat er niet ver vandaan. Wat niet weg neemt dat zo'n
opmerking als van Bekker er best bij had gemogen. Want, om met Geert van Beek
(De 1500 meter, Raam 54) te spreken: ‘Aaien is meisjeswerk.’
Jacques Kruithof
(Het stuk van Elias, als ik het goed heb zijn laatste, stond op een maandagmorgen
in het Algemeen Dagblad, in december '66 of begin januari '67. Ik heb het stuk
uitgeknipt en in mijn portefeuille gestopt. Zoiets moet je bij de hand hebben; er gaat
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in dit land vrijwel geen week voorbij of je kunt het lanceren. De vindplaats staat niet
op het knipsel.)

Eindeloos
In sommige bibliotheken kun je de lange rij banden vinden van het vrijwel vergeten
vorige-eeuwse tijdschrift De Recensent ook der Recensenten. Hoewel ik er altijd
voor bewaard gebleven ben, de stoffige delen in te moeten zien, kan ik de titel van
het blad niet uit mijn gedachten krijgen, nu ik aan een bespreking van Paul de
Wispelaeres bundel Facettenoog begin. Dit boek bevat kritisch werk, dat voor een
deel handelt over het kritisch of
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theoretisch werk van anderen. Zo bespreek ik straks, bijvoorbeeld, De Wispelaeres
bespreking van Fens' bespreking van literatuur in Literair lustrum, een soort
vierdegraads kritiek dus. Stel nu dat Fens, wat waarschijnlijk is, Facettenoog
bespreekt: dan schrijft Fens over De Wispelaere die over Fens schrijft; en als Fens
dat stuk in een bundel opneemt, kan De Wispelaere het weer bespreken, die dat ook
bundelt, zodat u er in 1972 of daaromtrent wel weer een bespreking van in Raam
zult aantreffen, etcetera, ad infinitum en ad absurdum - af en toe begin je aan een
literair-kritische inteelt te geloven.
Jacques Kruithof

Gezonde letteren
Dirk de Witte, vlaams schrijver, en E. van den Eynde, Belgiës olympisch trainer,
schreven De sport in de literatuur, een staaltje Stoffgeschichte met een ongebruikelijk
onderwerp. Je kunt eruit leren hoeveel schrijvers en dichters (heel wat meer dan je
ooit voor mogelijk gehouden had) gevoetbald, gefietst, hardgelopen of getennist
hebben, danwel daarover geschreven. En dat van de oudste tijden tot heden.
Sport is het vertier van de velen, literatuur van de weinigen. Volgens de schrijvers
leeft in de intelligentsia een standsvooroordeel tegen sport, die daardoor in de
literatuur te weinig, en vaak in denigrerende bewoordingen aan de orde komt. (Al
zou je, na de reacties op Hellinga's Ajax-Feyenoord anders verwachten.) Die situatie
moet, weer volgens de schrijvers, ogenblikkelijk veranderen - aan literatuur stel je
zo je eigen eisen, nietwaar, en democratisering kent geen einde. De schrijvers zullen
met Geert van Beeks verhaal in Raam 54 wel ingenomen zijn, al schijnen zij hun
hoop op de ‘totale dichters’ (de Gard Sivik-richting) gevestigd te hebben.
Het boekje besluit met een pleidooi voor het aloude ‘mens sana in corpore sano’,
een ideaal dat bereikt schijnt te kunnen worden ‘wanneer men eindelijk... de
literatuurstudie begint op te vatten als studie van de aktuele maatschappij en haar
uitdrukkingsmiddelen, en dan nog liefst internationaal...’
Ik voel mij door deze semi-sociologische doelstelling geïnspireerd. Weet je wat,
ik stel te zijner tijd - geholpen, natuurlijk, door mijn olympische keukenprinses - een
documentair werk samen over Lekker eten in de literatuur, culino-literaire
verkenningen, of iets van dien aard, al naar gelang de uitgever in zijn wijsheid beslist.
En dat, om ten langen leste de literatuurstudie aan te vatten als studie van de actuele
maatschappij en haar uitdrukkingsmiddelen, en dan nog wel liefst internationaal, ja
ja, 't is niet niks.
Dirk de Witte is de schrijver van o.m. een erg goede verhalenbundel, De formule
van Lorentz (1969), waarin hij met geen woord van sport rept, en zelfs in het stuk
over Johanna de Waanzinnige onvermeld laat dat haar echtgenoot na een verhittende
partij tennis zich aan koud water doodgedronken zou hebben. De enige figuur in de
bundel, die iets aan ‘sport’ doet, is een jongetje van een jaar of vijf, dat zich in de
auto van zijn vader bij een snelheid van 130 km/u het water inrijdt.
Jacques Kruithof
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Ed. Hoornik
Het boze oog
Vijf treden, weet hij, dan de matglazen tochtdeur, een kort overloopje en daarna de
eigenlijke trap. Maar de tochtdeur is verdwenen en ook de koperen leuning, waar hij
onwillekeurig zijn hand naar uitsteekt, is weg. ‘Bij wie moet u zijn?’ roept een
mannenstem, als hij bleek en met samengeknepen lippen halverwege de trap is en
de kruidige lucht van Indisch eten hem tegemoet komt. Hij doet of hij het niet hoort
en loopt door. Als hij bijna boven is, versperren twee in wollige pantoffels gestoken
voeten en een paar in een bruine pilobroek gehulde benen hem de doorgang.
‘Wat wilt u?’
Wat wil Kuyll? Hij weet het zelf niet. Nu pas beseft hij dat hij een reden zal moeten
opgeven, die zijn tegenwoordigheid hier verklaart. Bliksemsnel overweegt hij een
paar mogelijkheden. Ik zal doen of ik een kamer zoek, besluit hij.
‘Kuyll!’ roept de man op een toon waarin verrassing en vreugde doorklinken. ‘Ben
jij het echt?’ Hij grijpt Kuyll bij de arm en trekt hem de gang op. ‘Kom hier, laat mij
je omhelzen!’ Hij slaat zijn armen om Kuyll heen en drukt hem tegen zich aan. Wie
is die man? Kuyll verstijft. Een homoseksueel? Is dit een val? Of alleen maar een
geintje? Lachend laat de man hem los en doet een stap achteruit. Met zijn zware
lichaam sluit hij de toegang tot de trap volledig af.
‘Ouwe klootzak, dikker geworden hè’, zegt hij. ‘Maar dat ben ik ook’. Hij klopt
op zijn buik en neemt Kuyll grijnzend op.
In de halfdonkere gang probeert Kuyll het gezicht van de man te onderscheiden.
Over zijn linkeroog zit een zwart lapje, waardoor het andere, dat om zo te zien
kleurloos is, des te sterker uitkomt. Achterovergekamd, brillantinevet haar. Diepe
groeven aan weerszijden van zijn neus. Drie, vier gouden tanden. Hij kan zich niet
herinneren dit gezicht eerder te hebben gezien.
‘Hoe heb je me gevonden?’ vraagt de man. Zijn grijns zakt weg; hij is ineens vol
achterdocht.
Kuyll haalt zijn schouders op. Nu hij niet meer terug kan, lijkt het hem het beste
zo weinig mogelijk te zeggen en af te wachten.
Fragment uit de roman De Vingerwijzing, die najaar '69 bij J.M. Meulenhoff
verschijnt.
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‘Maar wat staan we hier?’ zegt de man. ‘Kom mee, maar doe eerst je jas uit’.
‘Ik heb niet veel tijd’, antwoordt Kuyll, ‘ik houd hem liever aan’.
‘Natuurlijk heb je tijd, nu je eenmaal hier bent; geen gelul, vooruit’.
Bang dat de eenogige opnieuw handtastelijk zal worden, maakt Kuyll de knopen
van zijn jas los. Intussen vraagt hij zich af, waar de staande kapstok gebleven is die
hier vroeger zijn armen opstak. Omzichtig kijkt hij rond waar hij zijn jas nu kwijt
kan.
‘Geef maar hier’, zegt de man en smijt hem over de trapleuning. ‘Ik zit in de
keuken. Deze kant uit’.
Ik moet niet laten merken dat ik de weg weet, denkt Kuyll en wacht tot de ander
hem voorgaat.
Een keuken blijft een keuken. Als Kuyll alleen was en goed zou kijken, zou hij
ongetwijfeld veranderingen opmerken, in het schilderwerk bij voorbeeld dat er vrij
nieuw uitziet of in de toegang naar het plat, waar de deur vervangen is door een
manshoge hor. Maar nu springt het allemaal met geweld op hem af en valt het precies
samen met het in zijn herinnering bewaard gebleven beeld, eerst globaal en dan in
de dingen afzonderlijk: het raam en ver weg daarin de doodstille toppen van de drie
kastanjebomen, gootsteen en aanrecht, de plank met pannen, de glazen wandkast
met schalen en borden, de houten tafel (een keer echt en een keer in de spiegel),
waarop een paar aardappels liggen die uit een tot een zak gevouwen krant zijn gerold
en de twee stoelen, een van zijn moeder, de andere die wiebelt van hem. Ook de
vliegen zijn er nog, denkt hij, als hij zoemen hoort.
‘Ga zitten’, zegt de man, ‘ik was aardappels aan het jassen, mijn vrouw werkt op
een kantoor, zie je, ik doe hier het huishouden. Ieder zijn taak, dat schept zuivere
verhoudingen’.
Kuyll, die het maar half heeft verstaan, knikt en gaat zitten.
‘Als je er niks op tegen hebt, ga ik ermee door’, zegt de man, ‘ik ben laat vandaag,
ik heb hier een huis vol mensen, er is altijd wat’.
Hij draagt een Amerikaans overhemd met grote ruiten en een open hals, waar zijn
borstharen bovenuit krullen; zijn pezige onderarmen zijn bloot. Met een aardappel
in zijn hand zoekt hij even naar het mesje dat onder de krant blijkt te liggen, en begint
te schillen. Gefascineerd kijkt Kuyll toe. Een onzichtbare lichtstraal dringt zijn
geheugen binnen en op hetzelfde ogenblik weet hij waar hij die man van kent. Dachau.
Aardappelschilcommando. Een vreemd toeval, maar hij hoeft nu nergens meer bang
voor te zijn.
‘Aardig dat je je slapie eens komt opzoeken’, zegt de man. Er klinkt ironie in door;
het is duidelijk dat dit bezoek hem niet aanstaat.
‘Je kan het nog goed’, zegt Kuyll, ‘mooi dun, dat er niets verloren gaat’.
‘Maar nu vreet ik ze tenminste zelf op.... Zeg eens, heb jij nog altijd
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zweetvoeten?’
Het is waar, denkt Kuyll, in de quarantaine hadden we samen één brits. Toen ons
transport over het kamp werd verdeeld, kwam hij in een andere barak dan ik en heb
ik hem uit het oog verloren.
‘Het was een mooi commando’, zegt hij, ‘een dak boven je hoofd en altijd iets om
te ruilen.... En nu? Hoe gaat het je nu?’
Ineens schiet hem zijn naam binnen. Van Hoorn. Het bordje op de deurpost had
hem kunnen waarschuwen. Rustig schilt Van Hoorn de aardappel die hij onder handen
heeft, af, draait hem rond, snijdt hem in tweeën en laat de stukken in de pan met
water vallen, die tussen zijn voeten staan. Hij neemt een nieuwe aardappel en draait
zich naar Kuyll toe; zijn ene oog begint te fonkelen.
‘Kijk eens, Kuyll’, zegt hij, ‘oude kamprotten als jij en ik moeten mekaar niet
belazeren. Draai er dus niet omheen en zeg ronduit waar je voor komt. Je bent gestuurd
hè?’
‘Gestuurd? Wie zou me gestuurd hebben?’ vraagt Kuyll. Ik kwam hier langs, zag
je naam staan en toen dacht ik: kijken of hij het is. Maar als ik ongelegen kom....’
Hij slaat zijn ogen neer. Dat kwade oog brengt hem in verwarring. Hij kan
inderdaad beter weggaan. Van Hoorn mag geloven wat hij wil. Een gesprek met hem
kan niets opleveren. Dat wordt alleen gewauwel over het kamp.
‘Blijf asjeblieft zitten’, zegt Van Hoorn, als hij ziet dat Kuyll opstaat, ‘zo heb ik
het niet bedoeld. Nu ik weet dat er geen vuiligheid achter zit, is het goed. Je moet
het me maar niet kwalijk nemen; ik ben over mijn toeren’.
‘Nog altijd het kamp?’ vraagt Kuyll. Jezus, denkt hij, nou begin ik er zelf over.
‘Alles. De hele rotzooi. Ik kan er niet tegen dat ze me lastig vallen. Hier in huis
weten ze dat. Goeiemorgen, goeieavond en verder geen gelul. Maar de ellende is dat
het een oud kreng van een huis is. Lekkages, verstoppingen, om de haverklap
kortsluiting. De huisbaas doet geen flikker. Dus wie draait ervoor op? De
hoofdbewoner. De hele dag meneer Van Hoorn dit en meneer Van Hoorn dat. Ik heb
er genoeg van. Er is toch geen bijhouden aan. En met dit vochtige weer helemaal
niet. Verderop hebben ze het al opgegeven en is de hele boel dicht gespijkerd. Dat
heb je zeker wel gezien?’
Kuyll, die weer is gaan zitten, knikt.
‘En weet je wat het gevolg is? De ratten, die daar niks meer te vreten hebben,
komen nou hier’.
‘Je zou een kat moeten nemen’, zegt Kuyll; ‘dat heeft mijn moeder destijds ook
gedaan’.
‘Heb ik toch, een kat, al jaren’, antwoordt Van Hoorn, ‘maar het secreet is nog
banger voor die krengen dan ik’.
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Een plons in de pan met water onderstreept zijn woorden. Zijn ene oog kijkt weer
naar Kuyll, die voor zich uit zit te staren. De illusie is weg. Er is niets van over. Een
vreemde keuken. Een vent waaraan hij geen boodschap heeft. Het kamp.
‘Je komt dus zo maar’, zegt Van Hoorn. ‘Nou, ik ben blij dat ik je gezicht weer
eens zie. Wil je koffie?’
‘Je moet voor mij geen drukte maken’, zegt Kuyll, ‘ik zie dat je een boel te doen
hebt’.
‘Ik heb er zelf ook trek in’.
Geeuwend steekt Van Hoorn zijn hand in de pan en roert even in de aardappels.
‘Genoeg voor vandaag’, besluit hij. ‘We zijn kleine eters, mijn vrouw en ik’.
‘Ik wist niet eens dat je getrouwd was’, zegt Kuyll.
‘Ben ik ook niet. Niet officieel tenminste. Waarom zou ik?’
Hij frommelt de zak met overgebleven aardappels dicht en zet hem onder de
aanrecht.
‘En jij?’
‘Ik ben gescheiden’, zegt Kuyll.
Een wolk spreeuwen stort langs het raam en verspreidt zich over de bomen. Ze
kijken er beiden naar.
‘Ze zijn vroeg vandaag’, zegt Van Hoorn. ‘Zal je straks eens wat zien als het
donker wordt. Dan zijn het er duizenden. En maar schreeuwen en hier het plat
volschijten. Nou denken ze er wat op gevonden te hebben, maar dat maakt het alleen
nog erger’.
‘Wat dan?’ vraagt Kuyll.
‘Maak die beesten flink bang, dachten ze, dan gaan ze wel weg. Wat hebben ze
gedaan? Het schijnt dat spreeuwen vlak voor ze doodgaan op een eigenaardige manier
schreeuwen. Dat geluid hebben ze opgenomen op een bandje en dat zenden ze duizend
maal versterkt uit. Vanuit een auto midden op het plein. Eerst schrikken die beesten
zich natuurlijk rot en vliegen ze dol van angst door elkaar. Maar al gauw hebben ze
in de gaten dat ze belazerd worden’.
‘Een doodskreet duizend maal versterkt’, mompelt Kuyll. ‘Gebeurt dat werkelijk?’
‘Urenlang gaan ze ermee door. Nou ja, met tussenpozen natuurlijk’.
‘Die tussenpozen lijken me het ergste’.
Van Hoorn begint te grinneken.
‘Je ziet er bleek van’, zegt hij. ‘Ik dacht anders dat jij wel tegen een stootje kon.
In het kamp....’
‘We zijn niet in het kamp’, onderbreekt Kuyll hem.
‘Oh nee? Moet jij nodig zeggen. Ik kan je kop niet op de t.v. zien, of je
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lult erover. Je moest er mij eens een keertje voor halen. En dan zonder lappie voor
mijn oog. Ik zou een mooi poepie laten’.
‘Je zal er mij niet meer over horen’, zegt Kuyll. ‘'t Is voorbij’.
‘Nou, bij mij anders niet. Er zijn dingen.... Ik kan het jou wel vertellen. Niet dat
ik er prat op ga, oh nee, ik heb mezelf door, maar toch doe je dingen die je eigenlijk
niet wil, maar die je niet laten kan. Mijn vrouw....’ Hij schuift een pakje tabak en
vloeitjes naar Kuyll toe.
‘Een shaggie?’
‘Neem er een van mij’, zegt Kuyll en houdt hem zijn pakje sigaretten voor.
Opnieuw de grijns.
‘Daar kan je nou gul mee zijn hè. Toen niet. Toen moest je er godverdomme brood
voor hebben. Of ben je dat vergeten?’
Kuyll krijgt een kleur en begint te beven.
‘Nou ja, lullen we niet meer over.... Ik heb je toch niet beledigd?’ voegt hij eraan
toe, als hij ziet hoe Kuyll het opneemt.
‘Je hebt gelijk, dat was verkeerd van me’, zegt Kuyll, zijn blik naar de vloer.
Verbaasd neemt Van Hoorn hem op.
‘Onzin’, zegt hij. ‘Ik deed zelf niet anders. De wet van het kamp’.
Handig draait hij een sigaret en steekt hem op. ‘Een ogenblikje’, zegt hij.
Hij gaat naar de gootsteen en laat water in een ketel lopen.
‘Ik laat me te veel intimideren’, denkt Kuyll. Misschien is het niet eens waar wat
hij zei. Ik kan het me niet herinneren. Eigenlijk wil ik alleen maar aan mijn afspraak
denken. Hij kijkt op zijn horloge en ziet dat hij nog een uur tijd heeft.
‘'t Is een jodin’, zegt Van Hoorn, als hij het gas onder de ketel heeft aangestoken
en weer is gaan zitten. ‘Else, heet ze, of eigenlijk Elseline, maar dat krijg ik mijn bek
niet uit. Kind noch kraai, de hele familie vergast. Op een goeie dag kwam ze hier
aanlopen. Ik had toen nog een bordje voor het raam: gemeubileerde kamers. Daar
kwam ze voor. Tweeënveertig jaar, maar ze stond me direct aan. Die eerste keer was
een soort verkrachting. Ze was nog maagd. Maar ze vond het toch maar zó lekker
dat ze nooit meer is weggegaan. Het is een best wijf, opgewekt, hartelijk, ze weet
d'r weetje, meer dan ik, maar ze heeft één makke....’
Hij trekt aan zijn sigaret die uit is gegaan en steekt hem opnieuw aan.
‘Je luistert toch?’ vraagt hij, als hij ziet dat Kuyll nog altijd naar de grond staart.
‘Zeker’, zegt Kuyll. Hij verzet een voet en jaagt daarmee de vlieg die op zijn
schoen zit weg.
‘Ik kan het jou wel zeggen’, vervolgt Van Hoorn, ‘ze kan niet klaarkomen. Dat is
geen doodwond, zal je zeggen, dat is zo, maar mij hindert het. Als
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ik zelf aan mijn trekken kom, wil ik dat ook een vrouw haar gerief krijgt. Ik heb van
alles geprobeerd en wat dat betreft sta ik mijn mannetje, al zeg ik het zelf. Maar niks.
Stug volhouden, dacht ik, iedere keer weer, maar nee hoor. In een gummiwinkel heb
ik zo'n elektrisch apparaat gekocht, gegarandeerd goed, en dat heb ik een uur lang
tegen d'r kittelaar gehouden. Ze begon te gillen, niet omdat ze klaarkwam, maar van
de pijn. En toen heb ik haar geslagen, in haar gezicht. Ze gaf geen kik, maar af en
toe keek ze me aan op een manier alsof ze zeggen wou: wat ben jij voor een vent,
niets kan je, niet eens een vrouw bevredigen. Nou kan ik een heleboel verdragen,
maar geen geringschatting. Daar heb ik over zitten broeien, dagenlang. Toevallig
moet ik in die tijd op zolder zijn en daar vind ik die zweep. Ik heb het ding nog niet
in mijn handen of ik krijg een stijve lat. Dat mag ik natuurlijk niet doen, zeg ik tegen
mezelf, als ik er een beetje mee sta te slaan, maar ze is nog niet thuis, of ik beveel
haar zich uit te kleden en voorover te gaan staan. Wat ze zonder iets te vragen doet.
En toen heb ik erop los gemept, tot het schuim op mijn bek stond net als bij die
rotzakken in het kamp.... En zij? Wat denk je? Doodsbleek, sidderend van pijn, maar
geen woord’.
Hij steekt zijn hand door de hals van zijn overhemd en krabbelt even op zijn borst.
Het water in de ketel begint te zingen.
‘Waarom zeg je niets?’ vraagt Van Hoorn.
Stilte. Spreeuwen schieten door de spiegel. Kuyll haalt zijn schouders op.
‘Wat moet ik zeggen?’ zegt hij, ‘ik ben geen moralist’.
‘Natuurlijk geneerde ik me’, vervolgt Van Hoorn, ‘maar dat liet ik niet merken.
Als ze zich uitkleedde, keek ik een andere kant uit, maar natuurlijk zag ik het toch:
de striemen, de bloeduitstortingen, de zwellingen. Op een nacht ben ik bij haar
gekropen en heb ik haar bezworen dat ik dat nooit meer zou doen, dat meende ik
ook, want ik houd van haar, maar nauwelijks was het genezen, of ik deed het weer.
En wéér deed zij of het doodgewoon was. Ik ben me toen gaan afvragen waarom ze
zo reageerde en ineens wist ik het. Ze vond dat ze niet anders verdiende. Ga maar
na. Haar hele familie vergast, terwijl zij mooi ondergedoken zat. Haar vader, haar
moeder, twee zusjes, geen poot had ze voor ze uitgestoken. En wie had dat wel
gedaan, nou wel niet precies voor haar familie, maar toch net zulke mensen? En wie
had dus het volste recht haar te straffen? Ik! Ik, helemaal geen jood, die mijn leven
voor ze in de waagschaal had gesteld; daar hoefde ze alleen maar voor naar dat oog
te kijken. Want ze weet niet beter dan dat ik voor jodenhulp ben gepikt’.
‘Ben je dat dan niet?’ vraagt Kuyll.
‘Onder ons gezegd nee. 't Ging om een lulligheid. Omdat ik het verdomde opzij
te gaan voor een mof. Die vent was in burger, ik kon niet weten dat
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hij bij de Wehrmacht zat. Trouwens als ik het wel geweten had, had ik het
waarschijnlijk ook verdomd. Ik had toen dat schoonheidsfoutje nog niet, ik was een
mooie jongen, die het wat hoog in de bol had. 't Was een klein mannetje, één duwtje
en hij lag. Stom genoeg bleef ik staan. Maar hij was nog niet overeind of hij trok zijn
blaffer. Ik moest mee’.
Zijn manische grijns, zijn vragend oog.
‘Een zeikverhaal, zeg nou zelf’.
‘Je hebt ervoor betaald en niet weinig’.
‘Precies. Maar toen ik als een wrak terugkwam, begreep ik al gauw dat ik met wat
beters moest komen, wilde ik centen zien. Nou waren vlak voor dat geval met die
mof uit het huis naast me - ik woonde toen op de Veerkade - een paar joden
weggehaald. Een man met zijn vrouw, ouwe mensen, de parkieten noemde ik ze
altijd. Ik kende ze van een paar karweitjes, ik heb de boel nog eens bij ze
opgeschilderd, clandestien, want ik trok toen van de steun - schilderen was mijn vak.
Ze kwamen me nu uitstekend van pas en ik hoefde niet bang te zijn dat ze zouden
terugkomen; met ouwe mensen, dat weet je, maakten ze korte metten. Ik zeg dus dat
die twee bij me ondergedoken hebben gezeten, wat ook best had gekund, want ik
had een schuilhok onder de trap gemaakt, mooi gecamoufleerd, voor het geval ze
nog eens om mij kwamen - ik verdomde het om in Duitsland te gaan werken. Die
twee zitten dus zogenaamd bij me, maar de zaak wordt verlinkt, wat niet zo vreemd
is met recht tegenover me een paar N.S.B.-ers, er komt een inval, die vrouw zit net
op de w.c. en is er dus meteen bij en als die man hoort dat ze mee moet, komt hij
ook te voorschijn’.
Opnieuw de grijns. Het vel onder zijn goede oog begint te trillen.
‘Nou, wat vind je ervan?’
‘Een duidelijk geval van jodenhulp’, zegt Kuyll.
‘Ik geloof er nou zelf in’, vervolgt Van Hoorn, ‘en bewijs maar eens dat het niet
waar is. Ik hoefde trouwens niks te bewijzen. Dat oog van me deed wonderen.
Vriendelijke dokters, geen lastige vragen, waar ze anders heel sterk in zijn, geen
gedonder met formulieren; die vulden zij daar wel voor me in. En mooi iedere maand
mijn postwissel’.
Hij springt op en draait het gas, waar de ketel op staat te stomen, af.
‘Eigenlijk heb ik meer trek in bier’, zegt hij.
Hij steekt twee vingers in zijn mond en fluit.
‘Ik heb een hulpje’, zegt hij, zijn stem dempend, ‘maar niet schrikken, je bent
gewaarschuwd’.
Hij doet de keukenkast open en haalt er een zilveren peper-en-zoutstel uit.
‘Mooi, hè?’ Hij houdt het in de hoogte. ‘Heb ik nog gekregen van die ouwe
mensen’.
Kuyll heeft geen tijd te vragen of dit nog bij zijn verhaal hoort of dat hij

Raam. Jaargang 1969

16
het echt gekregen heeft, de deur gaat open en een negerjongetje, een en al lach, staat
op de drempel.
‘Had je niet verwacht, hè?’ grinnikt Van Hoorn. ‘Geef meneer eens een handje,
Frank’.
Het jongetje kijkt naar Kuyll, zijn grote zwarte ogen schitteren, maar hij verroert
zich niet, ook niet als Kuyll zijn hand naar hem uitsteekt. Verlegenheid? Onwil?
Angst? Hij draagt een truitje dat hem veel te klein is, zijn broek is afgezakt, een
stukje van zijn buik komt bloot. Het ademt; het leeft, het is om te huilen zo mooi.
Kuyll slaat zijn ogen neer. Ik zal hem nooit meer vergeten, denkt hij.
‘Wat heb je in je hand? Laat zien!’ schreeuwt Van Hoorn, die zó snel op het
jongetje toeloopt, dat hij een pantoffel verliest.
Het vuistje blijft dicht. Pas als Van Hoorn het jongetje bij zijn arm pakt en erin
knijpt, doet hij het open. Op de palm van zijn hand, die wat lichter van kleur is dan
de rest van zijn huid, glinstert een dubbeltje.
‘Hoe kom je daaraan? Gejat, hè?’
Het jongetje schudt zijn hoofd. Van Hoorn pakt het dubbeltje en doet het in zijn
zak.
‘Hoe dan?’
‘Gevonden’.
‘Lieg je niet?’
‘Het is van mij’, zegt het jongetje, zich losrukkend. Zijn bovenlip begint te trillen.
‘Je kan het terugkrijgen, maar onder één voorwaarde. Dat je als de bliksem vier
flesjes bier haalt’.
Het jongetje schiet weg. Kuyll houdt zijn adem in.
‘En geen gedonderjaag met die hond!’ roept Van Hoorn hem na. Handig schuift
hij zijn voet in de verloren pantoffel.
‘Aardig joch’, wendt hij zich tot Kuyll, als hij weer gaat zitten. ‘Zijn moeder heeft
hier op zolder een kamer, ze werkt in een hotel. Zegt ze tenminste. Gaat me ook niet
aan. Voor die jongen is ze zó. (Het manuaal van de opgestoken duim). Nou zit daar
boven ook nog een ouwe vent, helemaal geschift, lange baard, haren tot op zijn rug
en die zwerver heeft een hond’.
Al twee keer heeft hij mijn pad gekruist, denkt Kuyll.
‘Overdag zit hij meestal te slapen in het volkskoffiehuis hier om de hoek, die hond
ook. Ik heb een weddenschap met de bazin, wie het eerst de pijp uitgaat; ik houd het
op de hond. Ik had het al gewonnen, als die kleine duivel niet zo gek op hem was.
Hij pikt voor dat kreng wat hij krijgen kan. Laatst heeft hij hier onder mijn ogen een
stuk worst gejat. Maar verder een fijne knul; hij helpt me zo'n beetje, doet
boodschappen’.
‘De meeste capo's hadden zo'n jongetje’, laat Kuyll zich ontvallen.
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‘Wat bedoel je daarmee?’ Het valide oog van Van Hoorn wordt donker. ‘Je denkt
toch godverdomme niet....?’
‘Helemaal niet’, antwoordt Kuyll rustig, ‘ik zei het, omdat we het net over het
kamp hadden. En jij hebt toch een vrouw’.
‘Dat zou ik ook zeggen. Mijn vrouw is trouwens stapelgek op die jongen en hij
op haar. Weet je wat hij doet, als we hem eens een keer niet kunnen hebben? Gaat
hij voor de deur liggen, opgerold als een kat, net zo lang tot wij hem erin laten.
Meestal....’
Haastig komt hij overeind, legt een vinger tegen zijn lippen en sluipt naar de deur,
waar hij blijft staan luisteren. Een paar keer kraakt er iets in het trapportaal.
‘De mie’, fluistert hij.
Met een ruk trekt hij de deur open, loopt naar het trapgat en roept: ‘Mes goed,
meneer?’ Er komt geen antwoord. Als de buitendeur in het slot is gevallen, keert hij
met rood aangelopen gezicht in de keuken terug.
‘Dat stuk ongeluk van een kapper. De hele gang stinkt weer naar zijn smerige
luchtje. Hij is bang, maar mij nog niet bang genoeg. Hij weet dat ik hem hier overdag
niet wil zien. Dan draait ie me te veel om Frankie heen. Het zou me niet verbazen
als ie dat dubbeltje van hem heeft.’
‘Hoeveel mensen wonen hier eigenlijk?’ vraagt Kuyll.
‘Meer dan me lief is. Als ik de wind er niet onder hield, werd het één grote
zwijnestal. De enige fatsoenlijke is een fietsenmaker, die hier met zijn hele gezin zit,
man, vrouw en een stoot kinderen, maar die krijgen binnenkort een eigen woning.
Else wil dat we dan de hele suite nemen, maar voor mij hoeft het niet. Ik verlang er
niks naar te zien wat er zich aan de voorkant afspeelt. Het plat hier en de bomen, dat
is voor mij genoeg.’
Zijn vingers trommelen op tafel. Het is duidelijk dat hij over Frankie inzit, die nog
altijd niet terug is. De spreeuwen vliegen af en aan. Ergens in huis begint een kind
te huilen; er klinken voetstappen, het huilen houdt op. Kuyll wordt bleek.
‘Ik zou graag even van je toilet gebruik maken’, zegt hij.
‘Ga je gang, eerste deur rechts voorbij de trap.’
Kuyll ziet zichzelf voor zich uit lopen. Bij de deur haalt hij zijn andere lichaam
in. Ze schuiven in elkaar. Zijn hand beeft. Hij wankelt. De lege gang. Zijn jas over
de trapleuning. Een ouderwetse telefoon. Als ik wilde zou ik hem nu kunnen smeren,
denkt hij, maar wat zou ik ermee opschieten? Van Hoorn luistert natuurlijk naar wat
ik doe. Nog op de trap zou hij me inhalen en terugsleuren. Misschien krijg ik op het
toilet een beter idee. Hij gaat naar binnen en doet de deur op het haakje.
Als hij in de keuken terugkomt, is Van Hoorn bezig bier te schenken. De flesjes
staan op tafel. Het jongetje is nergens te zien.
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‘Jezus, ik ben uitgedroogd’, zegt Van Hoorn, als hij een glas voor Kuyll neerzet.
‘Nou, proost.’ Zelf zet hij een flesje aan zijn mond en drinkt het in één teug half leeg.
Met zijn hand veegt hij het schuim van zijn lippen.
Ik zou geen bier moeten drinken, denkt Kuyll als hij een slok heeft genomen, er
zitten gassen in en straks breekt het me op. Hij zet het glas neer en kijkt naar de
belletjes die door de gele vloeistof omhoog borrelen.
‘Wat ik je heb verteld, blijft natuurlijk onder ons’, zegt Van Hoorn. ‘Ik loop daar
niet mee te koop. Weet je wat het is, als je zo'n paar jaar bent weg geweest als jij en
ik, en hóe weg geweest, dan zit je met jezelf in de knoop. Da's niet goed. Je moet het
kwijt. En nou is mijn idee dat dat maar op één manier kan: je moet je uitleven, vooral
niks opkroppen. Als je dat doet, stik je of wordt het moord en doodslag. Hoe denk
jij daar nou over?’
‘Als je maar zorgt dat een ander daar niet de dupe van wordt’, zegt Kuyll.
‘Ik heb het geprobeerd’, antwoordt Van Hoorn. ‘Weet je wat, denk ik, ik waag het
erop, ik vertel Else alles. Dat ik nooit joden heb geholpen en waarom ze me wel
gepikt hebben. Dan ben ik eraf, denk ik. Ik loop daar een tijd mee rond, wel doen,
niet doen, en als Else me op de man af vraagt wat ik heb, gooi ik er alles uit. En wat
denk je? Ze gelooft me niet. Geen woord. Ze begint te huilen. Ze kijkt me met die
grote karbonkels van ogen aan, ze denkt dat ik haar kwijt wil. In haar zenuwen loopt
ze het plat op en dreigt zich naar beneden te gooien. Ik neem alles terug en zeg dat
ik maar een lolletje maakte. Wat kon ik anders doen? Ze is dolgelukkig en meteen
gaat ze zich uitkleden. Nou vraag ik je?’
Als Kuyll niets zegt, vervolgt hij: ‘Je vraagt je soms af, wat er in zo'n vrouw
omgaat. Misschien denkt ze wel dat dat slaan erbij hoort, omdat ze nooit een andere
vent heeft gehad.’
Hij grijpt het flesje en laat het, zijn hoofd achterover, in zijn mond leeglopen.
Zwijgend rolt hij een sigaret en steekt hem op.
‘Een keer stuur ik haar met vakantie’, gaat hij verder, ‘we kunnen hier niet allebei
tegelijk weg met al die huurders. Trouwens wat moet ik ergens anders? 't Is overal
eender. Ik breng haar naar de trein. Op het perron begint ze te mokken. Ze wil
helemaal niet weg. Ga nou, zeg ik, 't is goed voor je, je hebt het nodig en ik duw haar
de trein in. Ik blijf buiten wachten, ze komt niet voor het raampje en op het nippertje
gooit ze haar koffer naar buiten en springt ze de trein uit. Eerst ben ik natuurlijk
getroffen, maar als ik met haar op de Stationsweg loop, zeg ik: ik zal je straffen.
Graag, zegt ze, en ze drukt zich tegen me aan. 't Is de mooiste slachtpartij van mijn
leven geworden... Toch moet je niet denken dat ze zo'n mak schaap is, in andere
dingen kan ze op haar stuk staan, fanatiek zelfs. Je moet maar eens kennis met haar
maken.’ Hij wipt een nieuw flesje bier open en zet het aan zijn mond. Er loopt bier
langs zijn kin. Hij kan het nog net opvangen.
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‘Je drinkt niet’, zegt hij, terwijl hij zijn hand aan zijn broek afveegt.
‘Ik heb een beetje last van zuur’, antwoordt Kuyll.
‘Het staat je zeker niet aan wat ik je vertel?’
Kuyll denkt na. Er komt een zin in zijn hoofd die hij ergens heeft gelezen: ‘De
vernedering, de verkrachte menselijke waardigheid kan ertoe leiden dat de mens die
eraan blootgesteld was, zijn menselijkheid verliest.’ Hij spreekt hem niet uit, een
andere gedachte verdringt hem. Ik zou hem op het plat moeten lokken en naar beneden
gooien, denkt hij, maar ik heb er de moed niet toe. Hij kijkt Van Hoorn aan.
‘'t Is je eigen vrouw’, zegt hij, ‘en toch behandel je haar als een vijand.’
‘Dus je vindt dat ik haar misbruik’, zegt Van Hoorn verongelijkt, ‘maar ze wil het
toch zelf. En zo erg is het nou ook weer niet. Dat zweepje van mij is geen bullepees.
Ik heb trouwens een speciale techniek ontwikkeld, niet te hoog, niet te laag. In het
kamp sloegen ze je nieren kapot, maar ik kijk wel uit. En af en toe geef ik haar een
cadeautje, mooi verpakt, lintje eromheen, je weet wel. Voor mij? vraagt ze dan. Ja,
voor wie anders? zeg ik. En dan moet je die ogen zien... Het gaat me trouwens niet
om het slaan zelf, maar om het feit dat ik het doen kàn. Soms zit ik me hier een
middag op te winden en dan denk ik, straks gaat ze voor de bijl. Om me af te leiden
ga ik dan wat eten, ik bak een eitje, pak een flesje bier, maar ik houd dat rijerige
gevoel. Als ze thuiskomt doe ik niks, ik stel het uit, zo lang ik kan. Maar ineens slaat
het op mijn keel, ik word helemaal hees en dan gebeurt het.’
Zijn oren zijn vuurrood; zweet staat op zijn voorhoofd. Hij doet een lange trek aan
zijn sigaret en probeert de rook in kringen uit zijn mond te laten komen. De bek van
een vis. Open. Dicht. Open.
‘Dat vindt Frankie leuk’, zegt hij, ‘die kringen.’
Als de rook op is, kijkt hij Kuyll aan en vraagt: ‘Heb jij dat nou nooit eens, zo'n
aanvechting?’
‘Misschien heb ik wel eens aan die dingen gedacht’, antwoordt Kuyll, maar ik zou
het nooit doen. Nooit durven doen’, corrigeert hij zichzelf.
‘Voor wie niet? Niemand hoeft het toch te weten.’
‘Voor mezelf niet. Ik zou bang zijn voor de afgrond waarin ik zou vallen.’
‘Verbeelding’, smaalt Van Hoorn. ‘Of ben je misschien gelovig?’
Kuyll huivert. Het uur van de waarheid. Toen ik hier woonde, geloofde ik in God,
denkt hij. Tussen deze muren bestond Hij. Zijn alziend oog. Mijn angst in het donker.
Het grote geheim.
‘Nee’, antwoordt hij. ‘Als je het mij op de man af vraagt, ik geloof niet in God.
Maar tegelijk ben ik van mening dat het de grootste stommiteit is dat ze bezig zijn
hem af te schaffen. Nooit zal de mens zonder rechter kunnen leven. Zij die na ons
komen zullen het ondervinden. Er zullen plaatsvervangende goden opstaan door het
volk zelf geroepen en ze zullen erger zijn dan
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Hitler of Stalin.’
Verloren staart hij voor zich uit. Ik heb me weer eens laten gaan, denkt hij. Wat
schiet ik ermee op? Ik zit hier om aan de weet te komen wie ik ben. De bron. De
oorsprong. God, die niet bestaat, heeft me een lelijke poets gebakken. Hij heeft maling
aan mijn plannetjes.
‘Ach, weet je wat het is, Kuyll, ik laat God erbuiten, maar bevrediging geeft het
eigenlijk niet. De laatste keer, toen het gebeurd was, hebben we allebei huilend in
elkaars armen gelegen, niet uit spijt, ik ken geen spijt, maar omdat het was zoals het
was.’
Het lid van zijn goede oog begint weer te trillen. Hij slaat een vlieg, die over de
hals van de fles kruipt weg en vervolgt: ‘Eerlijk gezegd zou ik best eens wat anders
willen, maar ja, zo'n mens is kwetsbaar, ze moet het gevoel houden dat ze me opjut.
En waar vind ik met dat smoel van me iemand anders? Die negerin boven? Ze wil
me niet eens. We worden oud, mannetje. Pijn in je lenden, steken in je hartstreek.
Op een dag ga je kapot, of komt er oorlog. Als ik daaraan denk, kan ik wel tegen de
muren opvliegen. Doodgaan, dat is het enige waar ik bang voor ben.’
‘En dat kan je er ook niet uit slaan’, zegt Kuyll.
Van Hoorn schudt zijn hoofd. ‘Eigenlijk is het een hondenleven’, zegt hij. Hij
neemt een slok bier. ‘Wat denk je, komt er oorlog?’
‘Voorlopig zijn het alleen oefeningen’, antwoordt Kuyll. ‘Die zijn er altijd. Kan
jij je nog herinneren dat ze hier op het plein werden gehouden?’
‘Op het plein?’ vraagt Van Hoorn stomverbaasd.
‘Ja, in 1917.’
‘Hoe kom je daar zo op? 1917? Eens kijken, toen was ik zeven jaar. Weet ik niks
meer van.’
‘Het hele plein lag vol soldaten’, zegt Kuyll. ‘En overal tenten. Ik woonde toen
hier in de buurt. Mijn moeder was pas dood. Ik liep de hele dag op straat. Ineens ging
het sneeuwen. Het was een mooi gezicht, die sneeuw op die tenten. Toen kwam er
een vrouw met een bord. Oorlog aan de oorlog, stond er op, wie vult de magen van
onze kinderen?
‘Waar heb je het over?’ vraagt Van Hoorn. ‘Het lijkt wel of je kinds bent. 1917!
Ik wil weten hoe het nu...’
‘Grote God’, roept Kuyll, als hij op zijn horloge kijkt. ‘Ik moet weg.’ Hij springt
overeind. ‘Goed dat we elkaar weer eens gezien hebben’, liegt hij. Hij steekt zijn
hand uit en krijgt een idee.
‘Zou ik misschien een kamer bij je kunnen huren? Voor een paar uur. Je zou me
een grote dienst bewijzen.’
‘Een kamer?’ vraagt Van Hoorn. ‘Wat moet je daar dan?’
‘Ik heb een afspraak met mijn nichtje. Ze zit bij Terminus, maar 't is daar altijd zo
druk. En ik moet een beetje vertrouwelijk met haar praten.’
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‘Toch geen grietje dat onder de voogdijraad staat? Ik wil hier geen rotzooi.’
‘Nee, nee’, zegt Kuyll. ‘Ze is verpleegster. Kan ik even opbellen?’
Hij loopt de gang in, draait zich om en vraagt: ‘Welke kamer is het?’
Van Hoorn, die hem gevolgd is, maakt de deur naar de achterkamer open.
‘Dan moet je de onze maar nemen’, zegt hij en wijst naar binnen. ‘Er is een lamp
kapot, ik zal er zo een nieuwe indraaien.’
Kuyll wankelt. In het licht dat uit de kamer valt, staat niet Van Hoorn maar zijn
eigen vader.
‘Wat is er? Word je niet goed?’ schiet Van Hoorn toe.
‘Het is al over’, antwoordt Kuyll. Dat heb ik wel eens meer. Net of ik een tik op
mijn hoofd krijg.’
Hij kan niet meer terug. Met een beklemd gevoel loopt hij naar de telefoon.
Hij pakt de gids, zet zijn bril op en begint het nummer te zoeken.
‘Je boft dat er net schone lakens op het bed liggen’, zegt Van Hoorn. Hij raapt de
jas die van de trapleuning is gegleden op en gaat grijnzend naar de keuken terug.
Zijn ene oog fonkelt.
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Jacques Kruithof
De ongewenste vreemdeling
I
Het is in de Achterberg-essayistiek niet gebruikelijk, onderscheid te maken tussen
gedichten over een zij-figuur en gedichten tot een gij-figuur. Toch is deze dichotomie
voor Achterbergs publiek van belang: poëzie over iemand en gericht tot de lezer zal
toegankelijker zijn dan poëzie die over het hoofd van de lezer heen tot een ander is
gericht.
‘Lire un auteur’, schreef André Gide, ‘n'est pas pour moi seulement prendre
connaissance de ce qu'il dit, c'est m'absenter, voyager en sa compagnie.’1) In de
ik-gij-gedichten heb je als lezer weinig aan je reisgenoot; die zit voortdurend met
iemand anders te praten, en, al luister je tersluiks naar wat hij zegt, je voelt je
voortdurend de fâcheux troisième.
Dergelijke poëzie kan gemakkelijk een ‘documentair’ karakter aannemen: evenals
in een brief, is het in een ik-gij-gedicht mogelijk te refereren aan een bij afzender en
geadresseerde bestaande voorkennis, zodat het vers geen ‘afgerond kristal’ wordt.
De dialogische aard van Achterbergs gedichten brengt vaak zo'n onvolledigheid met
zich mee. Welke consequenties het vreemdelingschap voor de lezer kan hebben, laat
zich demonstreren aan

Misschien
Misschien dat ge nog aanwezig zijt
op de plaats waar gij gebleven zijt,
waar ik van u ben weggeleid
zijwaartse bossen in
5 door een die mij niet meer bevrijdt
dan op uw woord.
O dit eenzame land
en niet te weten of gij zijt
alleen gegaan naar 't eeuwig eind

1) Nouveaux Prétextes, Parijs 1947, p. 62.
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10 of dat ge vóór den dood
mij hier nog zingende bevrijdt.
Misschien dat ge nog aanwezig zijt
op de plaats waar gij gebleven zijt,
wenend het hoofd in uwen schoot.

(uit Afvaart, in de V.G. op p. 29)
De moeilijkheden beginnen al in de aanhef. De ik-figuur is er niet van op de hoogte
waar de gij verblijf houdt - derhalve weet de lezer het evenmin, en hij kent bovendien
de plaats niet waar de scheiding tussen ik en gij zich heeft voltrokken, al wordt die
in vers 2 als een bekende plek gepresenteerd.
‘Achterberg plonst van de titel af meteen het vers in’, karakteriseert W.H. Nagel2),
en Bert Voeten rapporteert over een lezing uit eigen werk, die Achterberg in 1946
hield: ‘Wat mij vooral opvalt, is dat hij tussen de titel en de eerste regel van zijn vers
geen pauze neemt.’3) Of hiermee alles over Achterbergs gebruik van titels gezegd is,
staat nog te bezien, maar in het onderhavige gedicht klopt het wel. De
gelijkluidendheid van titel en beginwoord benadrukt de ‘mogelijkerwijze’ waarin
het gedicht gesteld is. Trouwens, het modale misschien domineert het gedicht. In de
verzen 1-2 en 12-13, die samen het gedicht omsingelen, is het bijwoord voorop
geplaatst, en vormt het, elliptisch, in z'n eentje de ‘hoofdzin’.
De herhaling van de eerste verzen tegen het slot (in strofe 2 de analoge woorden
niet te weten) benadrukt het hypothetische karakter van wat in Misschien gezegd
wordt, en geeft aan dat aan het einde van het gedicht de ik nog geen stap verder is
dan bij het eerste woord.
Deze globale onzekerheid lijkt in ettelijke locale problemen gereflecteerd te worden.
Neem bijvoorbeeld het woordje nog in vers 1. Uit de lange kolommen van het WNT4)
heb ik vier, voor dit geval bruikbare semantische aspecten gelicht:
nu nog wel
(maar binnenkort niet meer)
nog steeds
(eventueel met connotatie: tegen verwachting)
toch nog
(‘en nòg laat hij niets van zich horen’)

2) Schrijvers van nabij, Maatstaf XI, p. 676.
3) Drie momenten-Drie facetten, in: Literair Akkoord 7, p. 139.
4) Behalve van wegleiden zijn alle woordverklaringen uit het WNT.
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(daar) dan nog
(in combinatie met op de plaats, namelijk overal elders onvindbaar).
Ga er maar eens aanstaan! De ik weet uiteraard precies wat hij bedoelt, maar hij
zegt niet meer dan hij kwijt wil. De lezer kan er alle kanten mee uit. Het is een
moeilijkheid die zich alleen bij statarisch lezen voordoet, maar doordat op vele
plaatsen net de quintessens aan de lezer wordt onthouden, is hij wel gedwongen op
deze details in te gaan.
Een vergelijkbare polysemie treedt op in gebleven. In de betekenis van blijven zijn
drie nuances relevant:
achtergebleven (met de implicatie ‘permanent’)
achtergebleven (met de implicatie ‘tijdelijk’)
overgebleven.
Daarnaast functioneert de betekenis sterven.
De schakeringen van ‘blijven’ opponeren stuk voor stuk met het weggaan van de
ik, maar de eerste valt af, omdat een langdurig verblijf juist im Frage is. De scheiding
is een voldongen feit; het probleem voor de ik, en daarmee voor de lezer, is wat er
vervolgens met de gij gebeurde.
De tweeduidigheid van gebleven geeft al aan dat de ik de dood van de gij voor
mogelijk houdt. De ambiguity correspondeert met de alternatieven in strofe 2: vóór
den dood / gegaan naar 't eeuwig eind.
(Men kan erover twisten, hoeveel gewicht aan de vrij ondergeschikte betekenis
blijven = sterven toegekend moet worden. De analogie met de tweede strofe lijkt me
doorslaggevend; het afscheid van ik en gij is bovendien in de bossen gesitueerd,
zowat legendarisch de geëigende plaats om de geesten der gestorvenen te herbergen.)
De ik is weggeleid, zegt vers 3. Kramer omschrijft wegleiden als ‘wegvoeren
onder bewakend geleide’, Koenen-Endepols denoteert ‘leidende wegvoeren’, en Van
Dale noemt het eenvoudig ‘naar elders leiden’. Wat moeten wij ons hier voorstellen:
dwang, aandrang, overreding? Voor het lexicale probleem waarop de lezer hier stuit,
is in het gedicht niet zo gemakkelijk een oplossing te vinden.
Zoveel is zeker: de niet nader aangeduide een heeft het initiatief. Hij of zij voert
de ik zijwaartse bossen in - zij wijken van het rechte pad af. Kan er sprake zijn van
verleiding? De bewoordingen van de ik lijken een weifelende kritiek in te houden,
niet alleen moreel, maar ook pragmatisch. Er hapert iets aan de bevrijdende rol van
de begeleider (al is die rol niet duidelijk, en de fout dus niet te preciseren). De gij
spreekt in de relatie ik-de een nog een woordje mee (vss 5-6), en dat klinkt, gelet op
de hoge waarde die de ik verderop aan zijn bevrijding toekent, ten aanzien van de
een nogal negatief, als een verwijt van onmacht.
Overigens laten de verzen waarin de mededeling over de een vervat is,
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meer dan één uitleg toe. Niet meer, wat wil dat precies zeggen?
Nu niet meer
(maar vroeger wel)
Helemaal niet
(‘De dokter zegt dat Jan niet meer zal genezen.’)
niet meer dan
(een vergelijking samen met vs 6: de een bevrijdt de ik niet méér (= beter,
volstrekter, in meerdere mate) dan op uw woord geschiedde).
De hele bevrijding gaat de mist in. Ze kan gebeurd zijn, nooit gebeuren, tenzij de
gij toestemming geeft, of nog altijd plaatsgrijpen, maar dan in een vorm, inferieur
aan die van vroeger. Wat er nu precies aan de hand is, kan de lezer slechts gissen;
duidelijk is alleen dat de relatie ik-gij en de relatie ik-de een in de bevrijdende functie
van de partner overeenstemmen. Hoewel het ook weer niet helder en klaar is hoe de
bevrijding door de een (indien men vss 5-6 niet als een vergelijking opvat) van het
bevel der gij afhankelijk kan zijn.
Erg veel concreets levert de lectuur niet op, en het vervolg brengt daarin geen
verbetering. O dit eenzame land is tussen ik en gij een afdoende plaatsbepaling, maar
voor de lezer betekent het een hiaat temeer. Om op Gides beeld terug te komen: je
reist met iemand die vertelt: wij zijn nu hier; in plaats van exact en voorkomend te
zeggen dat het gebouw links het paleis, en de wijsvinger met leeuwen rechts het
monument op de Dam is. En dat we hier waren, wisten we al.
(Wel herkent de lezer, al is het een schrale troost, het principe dat vorm en inhoud
één zijn in de eenzame opstelling tussen witregels van het eenzame land.)
De isolatie van vers 7 is nog wel iets meer. Het gedicht draait, als elke zichzelf
respecterende wereld, om z'n as: dit vers. In de twee aanvangsregels is de gij de enige
expliciet genoemde persoon, in vss 3-6 krijgt die gezelschap van de ik, in vers 7 kan
alleen de aanwezigheid van de ik geïmpliceerd zijn (als spreker, als lyrisch ik), in
vss 8-11 verschijnt hij weer samen met de gij, die in de laatste strofe het rijk wederom
alleen heeft.
In een schemaatje

Misschien bestaat uit drie zinnen. Twee daarvan vormen een strofe, de derde vult
‘anderhalve’ strofe. De ‘bevolking’ van die zinnen vertoont een numerieke daling:
achtereenvolgens ik+gij+de een; ik+gij; gij. Ik heb Misschien een dialogisch gedicht
genoemd, maar het vangt aan met een
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oneffenheid in het wederkerig verband ik-gij: de relatie ik-de een, waar O dit eenzame
land om zo te zeggen een streep door haalt. Na dit vers, een scheiding in het gedicht,
wordt de dialogische relatie optimaal, en, in de laatste strofe, wat de ik betreft volledig
op de gij toegespitst.
O dit eenzame land onderscheidt zich van de rest van het gedicht doordat het de
onzekerheid mist, waarvan misschien en niet te weten getuigen. De eenzaamheid van
de ik, dáár draait het gedicht in feite om, en dáár schuilt de motoriek van zijn terugkeer
naar de gij. Er bestaat een zekere mate van identiteit tussen eenzaam zijn en niet
bevrijd zijn. De ‘onpersoonlijke’ formulering van vers 7 - het woord ‘ik’ komt er
niet in voor, de eenzaamheid wordt aan de omgeving toegekend - wekt de indruk dat
de ik zozeer een en al aandacht is, zozeer op het land georiënteerd, en, gezien zijn
oogmerk, dermate verzonken in zijn veronderstellingen, dat zijn individualiteit eronder
te lijden heeft.
Dit echter begint bedenkelijk op sympathetisch lezen te lijken - geen close reading,
zogezegd, maar close harmony. IJlings terug naar de tekst, dus. Waar dat land gelegen
is, blijft duister. Het kan de verblijfplaats van de ik zijn, zonder meer, het kan ook,
meer gespecificeerd, te localiseren zijn in of om de bossen uit strofe 1. (Het lijkt me
verantwoord, Misschien op te vatten als de monologue intérieur, die de ik houdt
terwijl hij in het eenzame land poogt de verblijfplaats van de gij op te sporen. Stel
dat hij op weg is naar de plaats waar gij gebleven zijt, dan spreekt hij zich onderweg
met zijn hoopvolle hypothesen moed in.)
Over de wederwaardigheden van de gij na de scheiding speculeert de ik in de
alternatieven gegaan naar 't eeuwig eind - hij acht het blijkbaar mogelijk dat de gij
gestorven is-, en vóór den dood - de hoopgevende gedachte dat ze nog leeft. Nog
leeft, en (weer een wat egocentrisch tintje), en hem bevrijdt.
Is dit bevrijden identiek met het bevrijden dat aan de gij èn de een werd
toegeschreven? Of is het hier bevrijden uit de eenzaamheid? Voor de laatste opvatting
- die de eerste overigens niet absoluut uitsluit - valt veel te zeggen. De tweede zin
van Misschien, dat wil zeggen: de verzen 7-11, laat zich schematiseren als:
O dit eenzame land / en / (dat) niet te weten.
De nevenschikking is hier meer dan een simpel ‘plus’. In deze coördinatie is het
surplus: dat wèl weten, zou de eenzaamheid verdrijven. Er treedt een veelzeggende
double syntax op:
en niet te weten of gij zijt
(‘zijn’ = existeren, in leven zijn)
en niet te weten of gij zijt
alleen gegaan
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(‘zijn’ is auxilium).
Das also ist des Pudels Kern! Indien de gij (nog) ìs, is het land, dus ook de ik, niet
langer eenzaam. De exclamatie O dit eenzame land is werkelijk in alle opzichten het
centrum van het gedicht door de hopeloosheid van het geval, door het niet-weten,
dat alleen in de ‘mogelijkerwijs’ verzacht wordt.
(Ter vergelijking: ‘Dat was het ergste: het geweten te zijn van een heel huishouden,
en niet het woord te kunnen uitspreken dat de hier verzamelde mensen van de
ondergang weerhield.’ Dit zinnetje uit Vestdijks De verdwenen horlogemaker5)
vertoont dezelfde dramatische parataxis als Achterbergs gedicht. Zie ook, om mij
bij de poëzie te houden, het vers Angst van Van Hattum.6)
Eén gevolgtrekking heeft de analyse nu tenminste opgeleverd: omdat hij in de
relatie met de een niet vond wat hij verwachtte, probeert de ik terug te keren naar de
gij, met wie de relatie bevrijder-bevrijde beter verwerkelijkt kan worden. Voorwaarde
daartoe is echter dat de gij nog leeft - niet elk uitsluitsel omtrent de toestand van de
gij zou de eenzaamheid van de ik ongedaan maken, maar alleen de zekerheid dat zij
nog in leven is.
Waarin bestaat nu eigenlijk die bevrijding? Een enkele aanwijzing verschaft vers
11 aan de lezer: hier nog zingende schijnt op de gij te slaan die hier (= in dit eenzame
land, of: in het land der levenden) nog (met dezelfde mogelijkheden als in vers 1, al
kun je erover denken de eerste drie nuances gelijkelijk relevant te noemen) doende
is, de ik te bevrijden, en daarbij zingt. Dit is natuurlijk nog niet nauwkeurig genoeg
om uit te maken wat de bezettende macht is, hoe de bevrijding tot stand komt, of dit
bevrijdt in vers 11 refereert aan hetzelfde als bevrijdt in de eerste strofe, etc. Je kunt
hier nog zingende ook op mij betrekken (aan de afwezigheid van komma's kun je
nooit teveel ophangen); in dat geval is zingende op te vatten als: dit gedicht, Misschien,
schrijvende.
Duidelijkheid is niet de sterkste kant van Misschien, maar dat lijkt opzet. De laatste
strofe vormt op die regel geen uitzondering. Na de herhaling der beginregels wordt
over de gij geschreven dat zij weent òf weende. Hoort de slotregel bij vers 12 of bij
vers 13? In het eerste geval weent de gij nù, in het andere weende zij toen de ik haar
verliet. De enige, nogal povere conclusie die het vers toelaat, is: er bestaat een causaal
verband tussen de droefheid van de gij en het vertrek van de ik op en van dezelfde
plaats.
Bovendien heeft de gij het hoofd in de schoot gelegd: zij moest in het afscheid
van de ik berusten. Zij? Ik heb het herhaaldelijk over een vrouwelijke gij gehad, en
dat berust op het gebruik hier van een bezittelijk voor-

5) Door de bril van het heden, Den Haag 1963, p. 110.
6) Verzamelde gedichten, p. 60.
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naamwoord bij schoot. Het lijkt mij vrijwel onmogelijk, op z'n minst ongebruikelijk,
dit ‘vrouwelijke’ woord met een possessivum toe te passen op een man, zeker in
(tamelijk) modern taalgebruik.
Resumerend: de ik-figuur van Misschien heeft de gij tot haar verdriet verlaten, of
liever: hij is door de een van haar vandaan gevoerd. In welke verhouding hij tot de
gij stond, vermeldt de ik niet, daarvoor is zijn gedicht een onderonsje. Zo zegt hij
ook niet wie of wat hem van de gij afscheid deed nemen, dat hoeft hij háár niet te
vertellen.
De een is niet in staat, de ik te bevrijden - wat dat inhoudt, krijgen wij ook niet te
horen; dat schijnt voor de gij eveneens vanzelf te spreken. De ik zoekt de weg terug
naar de gij, zich onderwijl afvragend of die nog wel in leven zal zijn. Klaarblijkelijk
heeft hij reden om aan te nemen dat zij is gegaan naar 't eeuwig eind - na het afscheid,
en vanwege het verdriet dat zij blijkens de slotregel ten toon spreidt, te interpreteren
als: zij pleegt zelfmoord, nu ze zich bij het verlies van de ik heeft moeten neerleggen.
Wat na zorgvuldige lezing te voorschijn komt, is een vluchtige schets, die de lezer
tracht uit te werken tot een dienstiger schilderij. Wat dreef de gij tot zelfmoord - als
de ik gelijk heeft? Hoe komt hij daar eigenlijk bij, en waarom hoopt hij toch nog op
het tegendeel? Hoe liggen de verhoudingen tussen de drie personages in Misschien,
wie zijn ze precies? Hoe kan de bevrijding door de een afhankelijk zijn van de gij?
Is het hele gedicht misschien symbolisch?
De interpretatie staat al net zo in de mogelijkerwijs als het gedicht zelf, en er
blijven vragen genoeg over, om haar onbevredigend te achten. Misschien is de epiloog
van een drama dat zich tussen de ik, de gij en de een heeft afgespeeld, zodat spreker
en toegesprokene aan een half woord genoeg hebben. Het is zo esoterisch omdat het
kennis van dat verzwegen, of slechts aangestipte drama vooronderstelt. De lezer
wordt tot persona non grata verklaard en over de grens van het vers gezet.

II
Een aantal uit Achterbergs poëzie bekende themata is in Misschien naar voren
gekomen. De zelfmoordthematiek is vooral in de vroegste gedichten (van Afvaart
tot Eiland der ziel7) rijkelijk vertegenwoordigd; de eenzaamheid en de queeste naar
de gestorvene behoeven geen betoog. Ook de onbekendheid met het levenseinde van
de gij- of zij-figuur komt enkele malen aan de orde:

7) Volgens R.P. Meijers dissertatie (U.B.A.: CC 5501; K.B.: 6084A 10), horen Morendo, Inertie
en Sintels althans ten dele chronologisch tussen Achterbergs eerste twee bundels.
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Nu ik hier nog herhaal, herhaal als regen
mijn ademhaal, opdat zal overwegen
het bloedverhaal boven uw doodsberichten,
-want voor mijn lichaam bleven zij verzwegen...
(Osmose, V.G., p. 204)
Wanneer ik bij u ben gebracht,
met de laatste nacht over de aarde,
bij uw graf, of hebt ge nog gewacht?
...
(Einde, V.G., p. 308)

Het motief8) van Misschien, de scheiding van ik en gij, niet door de dood, maar vóórdat
de gij sterft, is vrijwel uniek. Een zekere analogie is te bespeuren met de drie Strophen
aan het begin van Afvaart. Het eerste gedichtje vangt aan met de woorden:
‘Over dit land alleen
zwierf ik, maar dit land heeft geen einde.’
Zoals hier dit eenzame land weerspiegeld wordt, zo komt in het tweede vers het
zelfmoordthema aan de orde:
‘Zij ging van mij vandaan...
Zo heeft zij voor het laatst mij willen groeten...
... en is toen in het licht vergaan.’
De derde Strophe (V.G., p. 25) vergelijkt de relatie tussen ik en gij met die tussen
Petrus en Christus, met nadruk op het verraad dat de discipel pleegde door tegenover
de buitenwacht zijn betrekkingen met de gevangen genomen rabbi te loochenen. Je
kunt dit met Misschien vergelijken, en de parallel doortrekken naar de een = de
vijandelijke Joden, als personificatie of als een hunner. Maar, al heeft de interpreet
van een oeuvre, of, zoals in mijn geval, van een deel van een oeuvre, wat meer
armslag dan wie zich op éen gedicht toelegt, het binnensmokkelen van gegevens uit
de Strophen in Misschien lijkt mij teveel van het goede.
Ik heb nog éen plaats aangetroffen, waar over twee relaties gesproken wordt: in
het gedicht Onrust (V.G., p. 61):
Want aan de aarde staan de geuren
en aan de hemelen de kleuren,

8) Ik gebruik hier ‘motief’ voor: onderwerp van een gedicht, en ‘thema’ voor: onderwerp van
een aantal gedichten.
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ik ben daar eeuwig tussen in;
gezweefd en stilgestaan door iets,
een lied waarop ik sidderend blijf teren,
sinds mij het eerst' geheim verliet,
waarin ik niet kan wederkeren
en mij het tweede niet ontving;
o kievit's eenzaam vleugelscheren,
o onrust - en alleen een lied.

Het taalgebruik in Afvaart is niet bijster concies; in geuren en kleuren wordt ons
beslist niets verteld. Ondanks die vaagheid ben ik geneigd, al is dat erg speculatief,
Onrust (en Misschien) in erotische zin op te vatten: de erotiek (‘God, daemon en
eros... onder denzelfden moederlijken mantel’, schreef Houwink in Afvaart) en de
seksualiteit treden in Afvaart op de voorgrond.
Op het gevaar af, in banaliteiten te vervallen, wil ik de aandacht vestigen op twee
gedichten die handelen over de consequenties van het seksueel contact:
Dien nacht stonden machines in het donker:
woorden werkten nooit ontgonnen taal,
en beelden bloeiden magistraal
op uit het suizelend ontvonken
van heel het neergelegde materiaal
der ziel, alles wat ging verloren:
haar naam, haar lichaam uitverkoren,
een kind, nog voor het was geboren,
verneveld, het werd allemaal
lied - ik bleef grondeloos en licht
liggen tegen het morgenlicht.
(Instrument, V.G., p. 223)

Vreemd genoeg is dit gedicht, een van Achterbergs bekendste, en talloze malen
geciteerd, nooit goed genoeg gelezen - ik kan me tenminste niet voorstellen dat
iemand aan de gecursiveerde versregels een andere interpretatie dan de letterlijke
verbindt.
Behalve in dit ondubbelzinnige gedicht, is in Bolwerk9) sprake van een kind dat er
niet was:

9) Volgens Meijer vormt Bolwerk een tweeluik met Kind, V.G. 98. Desbetreffende opm. op p.
45 van zijn boek.
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Een uitgeput geheim
gaat in mijn leden onder;
het had kind kunnen zijn,
denk ik, of ander wonder;
maar in u werd het dood.
(eerste strofe; gedicht V.G., p. 97)

Hoe komt het, dat niemand hierop ooit de aandacht heeft gevestigd? Mij dunkt, er
valt geen andere conclusie uit te trekken dan: de gij-figuur, de ‘gestorven liefde’ etc.,
was zwanger toen zij stierf.
Komt in Misschien, op poëtische wijze, een verwijzing naar deze toestand voor?
Van de veertien regels die het gedicht telt, eindigen er negen op de rijmklant -ijt.
Drie verzen rijmen niet, en verder komt in het hele gedicht nog maar éen rijm voor:
dood-schoot. De uitersten, begin en einde van het leven, raken elkaar, in een rijm
dat het gedicht afsluit, nadat het begin daarvan ook het einde vormde.
Wat kun je met zo'n gegeven uitrichten? Ik heb de eerste 250 bladzijden van de
V.G. eens doorgebladerd: het woord dood aan het einde van een vers moet het nogal
eens zonder rijmgever stellen; curieus genoeg rijmt het een keer of vijf op bloot, en
nog éen keer rijmt het op schoot:
Eeuwigheden van mond en schoot
liggen in deze regels te bederven.
De blaren vallen op de najaarswerven.
Ik ken geen zekerheden dan de dood.
(Herfst, V.G., p. 232)

Merkwaardigerwijze omsluit het rijm dood-schoot in dit kwatrijn de gehele tekst, en
is de tijd, de levensloop, weer het motief. In Afvaart is nog een plaats waar schoot,
dood en afscheid met elkaar in onmiddellijk verband worden geplaatst:
‘... en in haar schoot lagen haar witte handen;
zij stond op, zag me aan en ging toen henen.’
(Afscheid, V.G., p. 31)
Van belang kunnen nog blijken: Sterrenhoos (V.G. 323) en Wedergeboorte (V.G.
27).

III
Vanuit theoretisch oogpunt kun je staande houden dat een gedicht alle gegevens moet
opleveren die voor zijn interpretatie onmisbaar zijn. Elis. Lindes
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is die overtuiging toegedaan: ‘Wanneer 'n literêre kunswerk nie volkome te verstaan
is sonder ekstra-kontekstuele kennis nie, dui dit op 'n gebrek aan eenheid in die
werk’.10) Zo absoluut zou ik deze stelling niet graag voor mijn rekening willen nemen
- ik zie niet in waarom Achterbergs latere gedichten, overvloeiende van schei- en
natuurkunde, geen eenheid zouden vormen -, maar Lindes heeft gelijk, voor zover
de lezer in staat moet zijn, of: in staat gesteld moet worden, een gedicht te begrijpen,
zonder dat hij een beroep moet doen op andere dan filologische kennis.11)
In dit opzicht is Misschien een gebrekkig gedicht. Er blijven teveel open plekken,
wat valt toe te schrijven aan overmatig verzwijgen.
Desondanks laten de weinige gegevens die Misschien oplevert, zich inpassen in
een constructie van motieven. Dat wil zeggen: uitgaande van de convergentie op éen
thema van Achterbergs poëzie, voeg ik de interpretaties van afzonderlijke gedichten
samen tot de volgende omschrijving van dat thema: de zelfmoord van een zwangere
vrouw, die door de ik-figuur, naar alle logica haar minnaar, verlaten is.
Wie de Dritte im Bunde (de een) is, valt noch uit Misschien, noch uit het thema
op te maken. Je kunt denken aan een concurrente der gij12), aan een vertegenwoordiger
of personificatie van omstandigheden, van de maatschappij, van het milieu, het
geweten, en wat al niet.
Vanwege de semi-rondeelvorm, de monopolisering door het rijm op ijt, de discretie
ten aanzien van de Gij, en enkele detaillistische punten doet Misschien mij denken
aan de hoofse poëzie, aan de troubadourslyriek, waarin verzwijging van de identiteit
der geliefde een eerste vereiste was.
Toetsing van de tot heden geformuleerde thematiek aan de rest van het oeuvre, en
aan de andere gesignaleerde themata, is de volgende stap van onderzoek.

10) Veelheid en binding, Amsterdam 1955 (diss. Utrecht), stelling III.
11) Het opzoeken van een technische term, een verwijzing naar de geschiedenis, de bijbel, etc.
is in feite niets anders dan het uitbreiden van het woordenboek met eigennamen en vaktermen.
12) Vergelijk Voltooiing, V.G., p. 50. In verband met mijn hypothesen zijn nog interessant:
Herschepping (V.G. 30), Dooi (V.G. 199), en Exil (V.G. 233).
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Ger Boer
Scomber scomber
Pier, mijn vriend, is dood.
Niet langer dan drie maanden heeft zijn ideaaltoestand mogen duren.
En ik glimlach om de foto van zijn dode lichaam in de krant; een naakte, witte,
onbehaarde man.
Drie maanden.
Pier zei: ‘Je moet proberen het te begrijpen. Maar misschien heb je het gevoel dat ik
je misleid heb?’
‘Verdomd als ik dat gevoel niet heb’, zei ik kwaad. ‘Het klinkt kinderachtig, maar
ik zou haast zeggen: na alles wat ik voor je heb gedaan.’
Hij knikte. Zijn bewegende hoofd deed het water rimpelen, groter wordende, halve
cirkels kabbeling vanaf de rand van het bassin, verplaatsten zich stil, spetterden vaag
in de hoeken.
‘Je hebt gelijk’, zei hij. Ik had het niet eerder gemerkt, maar zijn stem was
veranderd, hoe kon dat? Gorgel, gorgelgorgel. Niemand anders zou dat kunnen
verstaan.
‘Maar weet je, ik was er niet zeker van, al die tijd. En eigenlijk nog niet helemaal.
Tenminste niet doorlooooopendooooo.’
De stem verstierf toen zijn mond onder water zakte. Een brede stroom water gulpte
naar binnen. Zijn kale schedel steeg langzaam weer naar de oppervlakte. Hij blies
met een bruinvisachtig proesten minstens twee liter water uit. ‘Sorry’, zei hij ernstig,
‘ik weet dat je het geen prettig gezicht vindt’.
‘Luister nou’, begon ik overredend, ‘als je er nog steeds niet zeker van bent...’ Hij
schudde van nee. ‘Ik mòèt! Probeer te begrijpen, kerel. Je kunt niet dòòrgaan met
voorbereiden. Op een bepaald moment moeten die voorbereidingen gehonoreerd
worden. De kogel door de kerk en zo. En denk aan jezelf. Jij kunt gaan beginnen
met....’
‘We hebben het niet over mij’, zei ik boos. ‘Ik ben je dankbaar dat je míj alles wilt
nalaten, je huis, je geld, maar daar gaat het nu niet om. Ik herhaal dat ik niet wens
mee te werken aan zoiets onverantwoordelijks. Wil je wel geloven dat ik er behoorlijk
spijt van begin te krijgen ooit te zijn begonnen... ik ben verdorie medeplichtig!’
Maar toen hoorde hij me al niet meer. Hij kende de simpelste methode om zich
aan onwelkom gepraat te onttrekken. Hij liet zich eenvoudigweg zinken
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en zwom onder water met een enkele beweging van zijn voeten van mij vandaan, de
armen langs het lichaam, alleen de handen als stuurvinnen in gebruik. Zijn snelheid
was desalniettemin aanzienlijk. Het water was pas ververst en ik zag hem duidelijk
langs de bodem scheren en wentelen. Hij was bij machte tien volle minuten onder
water te blijven.
Ik ging naar de betonnen bak en lichtte er het deksel af. Ik gooide de makreel in
het zwembassin.
Hoe dikwijls had ik het al gezien; toch blijft het boeien te zien hoe een levende
vis door een zwemmende man met handen en mond wordt gevangen en verslonden.
‘Ik haat mezelf’, zei ik tegen de drijvende Pier, ‘en ik zal je erg missen, maar goed,
goed, ik breng je naar zee, vannacht’.
Ik kende Pier langer dan twaalf jaar. Toen wij kennismaakten, was hij lid van een
parachutistenclub waar ik kwam werken als pakker. Om de één of andere reden en
hoewel hij veel ouder was dan ik, werden we bijna direkt vrienden en het werd vlug
een gewoonte dat hij na afloop van de oefeningen bij de grote tafel kwam staan praten
terwijl ik de enorme lappen nylon in de voorgeschreven vouwen legde. Van de leden
van de club, voor het merendeel jonge richards die met hun tijd geen raad wisten,
had hij zonder twijfel het meest werkzame leven achter de rug. Hij was zeeman
geweest, vlieger, duiker, zweefvlieger. ‘En nu parachutist’, zei ik. Hij knikte. ‘Maar
ik heb het al gezien’, zei hij, ‘springen is het ook niet. De vrije val wel! Dat is
ongelooflijk, magnifiek. Helemaal vrij, drukpuntloos. Je spreidt je armen uit, je vliegt.
Maar dan gaat die verdomde chute open en kraakt je ribben en trekt je schouders uit
het lid. Goeie God, wat háát ik dat. Met een diepduik heb je hetzelfde. Dan zit je aan
een seinlijn vast.’
‘Wat wil je dan?’ vroeg ik, ‘gevaar?’
‘Jij snapt er ook geen moer van. Ik zoek de vrijheid, denk ik.’
Hij glimlachte mat om het bombastische effekt van zijn woorden te neutraliseren.
‘Ik weet het niet. In een vliegtuig heb je een grote actieradius, net als op een schip.
In een zweefvliegtuig en op een zeilboot heb je stilte en het gevoel gedragen te
worden door de natuur.’ Hij keek me scherp aan om te zien of ik hem zou uitlachen.
‘Een duikerpak en een cylinderset geeft je een immense en onontdekte wereld en
tientallen meters ondoordringbaarheid boven je kop. En de vrije val geeft je die
drukpuntloosheid, die vogelvlucht waar ik het over had. Ik wil een kombinatie van
al die dingen, maar dan zònder de schok van touwen, zònder de beperking van
cylinderdruk, luchtslangen, brandstof, zonder het moeten landen of binnenvaren,
zònder...’ Hij keek me woest aan.
‘Je spuugt m'n parachute nat’, zei ik. ‘Zonder al die godvergeten hulpmidde-
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len’, besloot hij moe. ‘En jij bent het doodschoppen ook niet waard’.
Toch kwam ik een poosje later, omdat hij me dat vroeg, bij hem in dienst. Zijn
ouders hadden hem deze kleine, tot bungalow verbouwde boerderij nagelaten en
genoeg geld om te leven zoals hij dat wenste. Op het ruime achtererf, tussen hoge
omheiningen, had Pier het zwembad laten aanleggen, groot als een wedstrijdbad,
betegeld, voorzien van een moderne verversingsmachine en vreselijk kostbaar.
‘Ik geloof dat ik er achter ben wat de beste kombinatie is’, vertrouwde hij me toe,
de eerste de beste dag dat ik er was, ‘je weet wel, waar we het toen over hadden’.
‘Ja ja’, zei ik, ‘je doet je best maar’.
In die eerste tijd zwom hij vier tot vijf uur per dag. Alle andere dingen liet hij aan
mij over. ‘Daar heb ik jou voor in dienst’, merkte hij op, als ik bij hem kwam met
een bepaald probleem, ‘en je lost het zelf maar op’.
Het werd zes uur en het werd zeven uur dat Pier dagelijks te water was, zomer en
winter (eerst samen ijs hakken) door.
‘En dáár ben je niet voor in mijn dienst’, zei hij, wanneer ik meende iets te moeten
zeggen over zijn manie, ‘donder op en laat me met rust’.
Ik kende een psychiater, een betrekkelijk beroemd man, en op een dag leidde ik
hem langs het betegeld pad naar het bassin, waarin Pier als een bloedarme dolfijn
lag te zonnen.
‘Let op’, zei ik tegen de psychiater en gooide een rubber eend in het water, een
flink eind van het toen al kalende hoofd van mijn vriend. Hij wentelde zich, nauwelijks
nadat het speelgoed het water had geraakt, op zijn buik, was met één slag van zijn
voeten bij het belachelijke, oranje ding en scheurde het met een enkele houw van
zijn gele tanden aan repen. Toen zag hij de bezoeker, ‘interessante vorm van
metamorphosiasis, bliksems interessant’, en ontstak in woede, waarbij hij ons nat
spetterde.
Het konsult werd een fiasko. Eerst probeerde de psychiater nog Pier al lopend toe
te spreken, maar toen deze steeds sneller wegzwom, struikelde hij en verdronk bijna.
Hij vertrok als een gebroken man, een nieuwe ervaring meenemend en een nat
spoor achterlatend.
Mijn vriend en ik lachten. Dan deed ik een snelle stap achteruit, maar zoals steeds,
vergiste ik me ook toen in zijn rapheid. Hij had mijn rechterenkel in een ijzeren greep
en trok me naar de rand. Zo sterk als een potvis. Ik plonsde in het water en voelde
zijn handen op mijn schouders drukken. ‘Dus jij denkt dat ik krankzinnig ben, hè?
Wat let me of ik verzuip je als een hond!’
Ik slikte heel wat water en dacht werkelijk dat het met me gebeurd was, toen hij
plotseling kalmeerde en me naar het trapje bracht. Ik beloofde, blauw van ademnood
en doorstane angst, graag me in het vervolg beter te gedragen.
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Ongeveer een jaar na deze gebeurtenis weigerde hij op een avond het bad te verlaten
en sindsdien is het water zijn thuis en enige bestemming.
Ik begon hem - toen nog dode - vissen toe te werpen, die hij, precies als een
zeehond met zijn tanden opving en omhoog gooide, ermee jongleerde en stoeide,
voordat hij ze verorberde.
Het slapen had hij eerder al geleerd. Op neus en mond na bevond zijn lichaam
zich dan ruggelings onder water; een krankjorum gezicht, vooral bij een lichte maan
en heldere hemel.
Later in het jaar verzadigde ik het bassinwater met zout om bevriezing te
voorkomen. Alleen een klein straaltje zoet water bleef stromen als drinkwater.
Die eerste winter was zeer streng. Ik verzorgde mijn vriend, gekleed in dikke truien
en een zware winterjas, terwijl mijn verlangen uitging naar de brandende kachel.
Pier praatte honderd uit, maar een klacht kwam nooit van zijn lippen. Ik ben er niet
zeker van of hij zich groot hield, of dat de koude toen werkelijk al geen invloed meer
op hem had.
Ook na die winter bleef ik het water zilten en zelfs moest ik het kleine
drinkwaterstroompje afsluiten. ‘Ik drink nooit’, zei de zwemmer, ‘ik vermoed dat
mijn huid water opneemt en er gelijktijdig het zout uit filtreert’. Zo was ik aan de
toestand gewend geraakt dat ik mijn schouders ophaalde en de orders zonder
kommentaar uitvoerde.
Ongeveer twee jaar geleden gebeurde er nog iets eigenaardigs. Ik was in het dorp
om boodschappen te halen of zaken af te doen en Pier oefende zich met zijn - levende
- makrelen. Plotseling sprong een vis, door doodsangst gedreven, hoog op uit het
water. Pier's hand graaide ernaar en sloeg het beest op de rand, waarvandaan het
schielijk wegspartelde. Mijn hongerige vriend, bevreesd dat zijn middagmaal
voortijdig zou sterven, klauterde er achteraan, even naakt; minstens even hulpeloos.
Hij had het lopen geheel verleerd.
Met de makreel in de hand, tien meter van het bassin, overviel hem een vreselijke
zwakte. Volgens eigen zeggen slaakte hij een lang aanhoudende kreet voordat hij
bezwijmde.
Toen ik hem vond, was zijn huid aan het verschrompelen en zijn uithangende tong
zo hard als leer. Ik droeg hem naar het water en gooide hem terug.
Spannende minuten lang lag hij op de bodem. Toen ging een rilling door hem heen
en even later spartelde hij, naar adem happend, weer aan de oppervlakte, prijzende
woorden over mij uitstortend en bewerend dat ik hem had gered, hetgeen, als je er
even over nadenkt, waarschijnlijk ook het geval is geweest.
Behalve dat ene uur, was mijn vriend negen volle jaren het water niet uit geweest en
dat was hem aan te zien. Naar aanleiding van zijn gorgelende
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stem die ik 's morgens had opgemerkt, viel me in de daaropvolgende nacht de
langgerektheid van zijn lichaam op en die van de aparte lichaamsdelen, de platte,
uitzonderlijk brede handen en voeten, de smalle, scherpe schouders, het kegelvormige
hoofd en de gladheid en hardheid van zijn witte huid, waarvan, reeds gedurende het
eerste zwemjaar, alle haren en haartjes waren opgelost.
Ik wikkelde hem die nacht, drie maanden terug, in een paar drijfnatte dekens en
legde hem op de achterbank van de auto. Langzaam, voorzichtig, beangst zijn
zwaartekrachtdruk ontwende huid te bezeren, reed ik de wagen naar het strand. Ik
nam zijn ingebakerde lichaam als een kind in mijn armen, liep er de laatste meters
mee naar de branding.
‘De zee’, fluisterde hij, ‘de zee. Mijn God, ik heb geleefd in een goudvissenkom.’
Het was een mooie, maanverlichte nacht. Ik legde mijn vriend in het natte zand,
opdat een teruglopende zee hem zou meevoeren. Tranen prikten in mijn ogen. ‘Denk
af en toe aan mij’, zei ik. Ik kuste hem op de torpedoachtige schedel. Ik zag dat het
afscheid hem ook sterk aansprak. Hij slikte. ‘Natuurlijk’, zei hij, ‘natuurlijk’. Hij
stak zijn hand omhoog voordat de zee hem overspoelde.
En even later zag ik hem nog even helemaal toen hij als een verliefde pijlstaartrog
boven het water uitschoot. Pure blijdschap om de gevonden oneindigheid en misschien - een laatste groet. Dan scheerde hij als een paravaan door de golven. Hij
zou een sensatie zijn geweest in zwemwedstrijden, dat is zeker.
Hij had drie maanden om het paradijs te verkennen.
Ik weet hoe hij het haatte abrupt uit zijn mijmeringen te worden gerukt.
Hoeveel het einde ook leek op dat door seinlijn of parachutekoorden veroorzaakt;
het stemt me verheugd te weten dat hij deze dood zou hebben geprefereerd boven
alle andere. Wat anders dan de vissendood te vinden, is de uiterste konsekwentie van
het viszijn? En hij, Pier, mijn vriend, werd met een makreel gevangen door een
tonijnenvisser die er op de krantefoto verbijsterd uitziet.
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Lambert Tegenbosch
Europese kunst
dat is: kans op kunst
Ofschoon er tijden zijn geweest, dat een internationale stijl de kunst in Europa
beheerste, lijkt de Europese kunstgeschiedenis vooral een samenstel van lokale
scholen. Die hadden wel onderling contact en ze beïnvloedden elkaar, maar ze werden
tot vóór kort nooit gezien als een eenheid van typisch Europese kunst: Europa was
de wereld en de kunst in Europa was de kunst in de wereld. De diversiteit der
kunstscholen was de diversiteit van de wereld. Dat daarin een eenheid was die
Europees mocht heten, kon moeilijk worden opgemerkt, omdat er buiten Europa nu
eenmaal helemaal ‘niets’ was. De diversiteit binnen de eenheid moest eerder opvallen
dan de eenheid in de diversiteit.
Nu is de wereld groter geworden. De bijgekomen delen worden niet beschouwd
als de mindere van Europa. De Spaanse, Hollandse en Italiaanse school hadden
destijds liefst de een over de ander een stilistisch dwangbeheer uitgeoefend, maar
nu leven we in een periode, dat niet dwingerig en geringschattend wordt neergekeken
op primitieven, negerbeelden, papoeawerk of maoriversieringen. Er is nu integendeel
de erkenning, dat naast Egyptische, Griekse, Romeinse, gotische en renaissance
plastiek, ook bijvoorbeeld Afrikaanse en Mexicaanse beelden toppen vormen in de
hele geschiedenis van de plastiek. Iets als de penseeltekeningen van Oost-Azië moet
Europa toegeven in zijn gehele geschiedenis niet gekend te hebben. Deze erkenning
van de gelijkwaardigheid van Europese en andere kunsten is juist het gebeuren waarin
het groter worden van de wereld bestaat.
Door die gebeurtenis is de opvatting omtrent kunst grondig veranderd. Alle
voorschrift, zekerheid, academisme van lokale aard is onmogelijk geworden. De
gedachte dat bijvoorbeeld de Italiaanse kunst van de renaissance het hoogst denkbare
op kunstgebied zou zijn, wordt door niemand meer gedacht. Eerder wordt nu gedacht,
dat kunst de hoogst denkbare kans voor mensen zou zijn. Kunst is een mondiaal
verschijnsel geworden, waarvan de lokale scholen slechts facetten zijn. Kunst is een
menselijke mogelijkheid die in verschillende tijden en op verschillende plaatsen
telkens verschillend gerealiseerd kan worden. En dan is zoiets ‘uiterlijks’ als de stijl
niet langer scheidsrechter over de waarde van de onderscheiden kunstuitingen. Wat
beslist over de waarde van een kunstuiting is de kwestie authenticiteit,
oorspronkelijkheid, intensiteit. Kwesties waarover moeilijker te beslissen valt
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dan over de zuivere uitvoering van een wiskundig perspectief. de anotomische
juistheid van een figuur of het rechte gebruik van geijkte symbolen.
‘Europese kunst’ heeft dus nooit bestaan, tenzij in lokale scholen. Nu er mondiale
kunst is, is Europese kunst - als lokale school - nauwelijks van belang: lokale
aanduidingen bieden geen criteria voor het meten van authenticiteit,
oorspronkelijkheid en intensiteit. Vandaar dat de vraag naar wat Europese kunst bij
definitie zou kunnen zijn, niet met veel aandrang gesteld wordt. De vraag valt weg
in een kloof van de geschiedenis: aan de ene kant van de kloof ligt Europa dat ooit
de wereld was, toen ‘Europa’ geen distinctief betekende, omdat alles Europa was;
aan de andere kant van de kloof ligt Europa als lokale verbijzondering van een
verschijnsel dat mondiaal is. Het wordt Europa nu zeer kwalijk genomen, dat het
ooit zichzelf heeft verward met het geheel van de wereld. De wereld neemt nu wraak
door voor lokale distincties lauwe interesse te koesteren. Kunst is een rijk zonder
grenzen. Er bestaan daarin geen departementen van binnen- en buitenlandse zaken
meer. Er is maar één departement en dat heet dan van Menselijke zaken.
Tegen een achtergrond van zo definitieve historische groei en tegelijk zo pathetisch
gewilde lading, loopt de vraag hoe Europese kunst te definiëren, het risico snel te
worden weggeschroeid.
Van de andere kant: een vraag wordt niet overbodig doordat er weinig of geen
interesse voor bestaat. Een vraag houdt eerder op van belang te zijn, als er geen
antwoord op mogelijk is. Niet de toevallige belangstelling maakt het belang van een
vraag uit. Het belang van de vraag is het belang van het passende antwoord.
Werkelijkheidsnabootsing schijnt het eerste doel van de hele Europese kunst. Het
eerste woord theorie dat eraan wordt besteed, de poëzieleer van Aristoteles, spreekt
van mimèsis, nabootsing. En het laatste woord theorie komt van de verontwaardigde
museumbezoeker, die bij moderne kunst (laat ons zeggen sinds het impressionisme)
zegt, dat zijn zoontje van zes dit ook kan. Juist omdat in die moderne kunst de
werkelijkheidsnabootsing is (of schijnt) opgeheven, opent zich daar een eindeloos
veld waarin ook de zesjarige, niet gehinderd door gebrek aan kunde, vrijelijk en even
succesvol als de zogenaamde kunstenaar, zou kunnen ravotten. Als de
werkelijkheidsnabootsing wordt opgeheven, is er niets meer aan. Uit zo'n tekst blijkt
wat in het oog van het Europese publiek ten principale de verplichtingen van de
beeldende kunstenaar zijn.
Van alle buiten-Europese kunsten is de Oostaziatische penseelschilderkunst hier
het vroegst, al in de zeventiende eeuw, gewaardeerd. Dat zou kunnen liggen aan de
volmaakte mimetische kwaliteiten van dat werk.
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Al kan ook het feit een rol hebben gespeeld, dat daarmee meest geen ‘afgoderij’ werd
binnengehaald, wat in bepaalde milieus met de Afrikaanse beelden wel het geval
werd geacht. Het ontbreken van afgoderij kon gelden als bewijs van cultuur, het
vermogen de realiteit zo getrouw te evoceren gold onder kunstkenners waarschijnlijk
als minstens zo sterk bewijs.
Nu zijn er veel soorten realisme (zoals Auerbachs Mimesis voor de literatuur heeft
gedemonstreerd), ook de Afrikaanse plastiek is onder bepaalde voorwaarden realistisch
te noemen. Typisch voor Europa is de overeenstemming tussen het visueel
waarneembare van de wereld en het waarneembare van de kunst. Waarbij zich
spanningen hebben voorgedaan in deze trant, dat soms de plastische uitbeelding
aanvankelijk werd betwijfeld om redenen van gebrekkig realisme, en later diezelfde
plastische verbeelding eye-opening bleek voor de tevoren niet aldus waargenomen
werkelijkheid van de wereld. Het impressionisme bij wijze van voorbeeld. Als wij
iets ‘schilderachtig’ noemen, is dat een hommage aan de kunst, die blijkbaar maakt,
dat wij een stuk werkelijkheid zó zien. Want meestal is dat stuk ver van opwekkend,
het toont verval, het vuil van verwaarlozing, de treurig stemmende tekenen van de
ondergang. Wij zouden er, als burgers sprekend, geen goed woord voor over hebben.
De enige kwaliteit is nog, dat het schilderachtig is, en dat is dan op een vreemde,
impressionistische manier mooi. Ik betwijfel of er een kunst is buiten de Europese
die precies zo'n categorie van het schilderachtige kent. Ze is ontstaan in een opvatting
die mimesis van de werkelijkheid als taak van de kunst ziet, en waarbij dan de omslag
wordt bewerkt, dat vervolgens de werkelijkheid door ons wordt gezien in termen
van schilderkunst.
Maar terwijl uitbeelding van de werkelijkheid is wat elke Europese kunstenaar
schijnt te moeten, soms blijkt (juist vanwege die historische dwang? in strijd met die
dwang?) dat hij niet wil. Vooral in verband met de academische verplichtingen van
het figuurtekenen naar model heeft de Engelse beeldhouwer Henry Moore over die
historische dwang belangrijke opmerkingen gemaakt. ‘Men kan een boom tekenen,
of een stuk architectuur, of een onderdeel van een landschap, of zelfs een dier, en de
mensen zullen het niet merken - in ieder geval niet voelen - als men het niet helemaal
goed heeft getekend. Maar met het tekenen van een mens ligt de zaak helemaal
anders. Dan is het kritische vermogen - bij de kunstenaar zelf èn bij anderen - veel
scherper. Zelfs als je abstract beeldhouwer wilt worden, kan het feit dat je die oefening
in het figuurtekenen gehad hebt, niet te hoog gewaardeerd worden. En dan is het niet
alleen oefening in de letterlijke zin - je kunt het niet begrijpen zonder er emotioneel
bij betrokken te zijn. Het is een diepe sterke, fundamentele worsteling om even goed
jezelf te begrijpen als dat wat je tekent.’ Het tekenen van de werkelijkheid, speciaal
van het menselijk
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figuur, is de betekenis van jezelf gaan vatten. Het citaat is te vinden in Henry Moore
van John Russell (Nederlandse vertaling bij Gaade, Den Haag, 1968, p. 17). Russell
tekent erbij aan: ‘Hoeveel een Europees kunstenaar mag praten - en Moore deed dit
later ook - over “die Griekse bril afzetten”, het lijdt geen twijfel of de worsteling die
hij beschreef, is een Europese worsteling die verborgen ligt in het onderbewustzijn
van een ieder die als Europeaan is opgevoed en misschien met tegenzin enige aandacht
heeft besteed aan de gevestigde hiërarchie van de westerse kunst.’
Juist die twintigste-eeuwse kunstenaars die als Moore zich hebben willen losmaken
van de Europese traditie en bewust de keer hebben bewerkt van de lokale stijlen en
hun academische rigueuren naar de mondiale kunst, vooral zij hebben ons ontdekt,
dat het merg van de Europese kunst de mimesis is.
Of het merg? Misschien, als de beeldspraak uitbreiding toelaat, liever het
beenderstelsel. Dat is hard en breekbaar geworden: mimesis heeft harde en breekbare
academische kundigheden ontwikkeld. Overigens nu niet, en misschien ook nooit
meer, gering te schatten: veel kunstenaars neigen tot die waardering, ook als ze zich
ver van het mimetische hebben verwijderd. Maar het breekbare is paradoxaal genoeg
aan het harde inherent. En in alle geval is op dit moment van de geschiedenis van de
Europese kunst die harde traditie van de mimesis gevoelig geknakt. Clement
Greenberg (Art and Culture, Beacon Press, Boston, 2nd pr., 1967, p. 173) mag zijn
best doen, in een artikel ‘On the Role of Nature in Modernist Painting’, te bewijzen,
dat abstracte kunst óók mimesis is (een andere bewijsconstructie levert de intreerede
van prof. dr. H.C.L. Jaffé), hij vergt daarvoor veel geloof: ‘The picture plane as a
whole imitates visual experiences as a whole; rather, the picture plane as a total object
represents space as a total object. Art and nature confirm one another as before.’ Wat
mij meer gezocht dan een vondst lijkt. En na die tekst schrijft hij nog maar één alinea
tot slot, waarin de kaarten voor het volgende spel kritiek niet zozeer geschud als wel
gestoken worden: ‘This is the kind of imitation that Cubism handed on to abstract
art. Where abstract painting (as in the later works of Kandinsky) fails to convey this
Cubist - or at the very least Impressionist - sense of the resistant plane surface as a
likeness of the visual continuum, it tends to lack for a principle of coherence and
unity. Then only does it become the mere decoration it is so often accused of being.
And only when it becomes mere decoration does abstract art proceed in a void and
really turn into “dehumanized” art.’
Greenbergs hardnekkigheid om kunst als mimesis te blijven beschouwen, dwars
tegen de artistieke produktie in, lijdt overigens wel schipbreuk op precies die kunst
die ook de reddende had kunnen zijn: de kwestie van het humanistisch karakter van
kunst. (Eerder op inspirerende wijze aan de orde
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gesteld door J. Ortega y Gasset.)
De ontdekking dat er een activiteit bestaat die tegelijk kunst en werkelijkheid
schept, heeft die activiteit in Europa een bijzondere status gegeven. Kunst is hier
‘Kunst’ geworden. En dit is wel het merg in het beenderstelsel mimesis. De kunst
die de werkelijkheid nabootst, is de kunst geworden die niet alleen soms ons zien
van de realiteit beslissend vormt (kwestie schilderachtigheid), maar die zelf de realiteit
is waardoor ons bestaan geheel wordt gevormd. Wie kunst maakt, soms ook wie aan
kunst doet: de kijker, lezer, hoorder, in de wijdste zin de kunstenaar, die wordt
voortaan beschouwd als zo gestructueerd, dat hij op beslissende wijze anders is dan
de anderen. Hier verdwijnt de anonimitiet van de artiest, hier verdwijnt ook die kunst
die gemeenschapswerk is (dat is de kunst die functioneert in magisch of religieus
verband) en hier verschijnt de kunst om de kunst, de artiest die zijn artiest zijn poneert
als de subliemste vorm van mens zijn en hier breekt de kloof open tussen artiest en
gemeenschap. Een heilzame kloof: aan de andere zijde kan nu van nu af beseft worden
welke sprong genomen moet worden na de geboorte nog om eindelijk als mens ter
wereld te komen.
Kunst functioneert niet meer in een of ander cultisch verband. Ze schijnt zelf de
rang van de religieuze belijdenis te hebben aangenomen. Kunst is een religie. En
precies even sectarisch als religies zijn, zo missionair zijn ze ook. Want er is een
beslissend onderscheid tussen wèl-gelovigen en niet-gelovigen en hevig wordt er
begeerd in het kamp van de wel-gelovigen, dat iedereen aan het heil van het geloof
deelachtig wordt. In de Europese kunstontwikkeling is die befaamde breuk tussen
kunst en publiek ontstaan, maar daarmee tegelijk gegeven: de kunstmissie, de
kunstspreiding, de democratisering van de kunst. De breuk is precies zo'n breuk die
uit zijn diepste profundis erom schreeuwt overbrugd te worden. De schreeuw om
overbrugging is nu juist de breuk. Maar het is vanzelfsprekend dat hij onoverbrugbaar
is en moet blijven. Dat hoort tot zijn wezen. Europese kunst is ten opzichte van die
massa's, waarmee we van Christus tot Marx medelijden moeten hebben, exclucief,
maar met de geweldige pretentie het hele bestaan en wel van alle mensen in zijn
inclusief te bevatten. Juist om die pretentie van omni-inclusiviteit is de Europese
kunst exclusief: slechts enkele zaligen schouwen de mogelijkheid een compleet leven
te leven in en volgens en door en met het oog op kunst.
Dada met zijn negatie van alle bestaande kunst en cultuur is nergens denkbaar als
in een wereld, waarin kunst het heilswerk voor allen ter hand kan nemen. Kunst in
Europa, die aanvankelijk de gegeven werkelijkheid wilde nabootsen, wil nu een
utopische werkelijkheid stichten, waarin het mensen mogelijk is menselijk te leven.
‘...Dichterisch wohnet der Mensch...’, het citaat is van Hölderlin. Het dient als
titel voor een opstel van Martin Heidegger, die aan het slot daarvan
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schrijft: ‘Ereignet sich das Dichterische, dann wohnet der Mensch menschlich auf
dieser Erde.’ (Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954, p. 204) Is er de kans op kunst,
dan is er meteen déze kans van de kunst. Dit is, denk ik, een typisch Europese
gedachtengang. De werkelijkheid nabootsen is een tijdlang in allerlei academismen
van lokale kunstscholen een hanteerbare, leerbare mogelijkheid gebleken. Toen de
wereld groter werd en kunst een eindeloze diversiteit van gelijkwaardige stijlen ging
toelaten, is de hanteerbare mogelijkheid omgeslagen in hoogstens een kans op kunst:
de moeilijk meetbare kwestie van authenticiteit, oorspronkelijkheid en intensiteit.
Wordt echter die kans werkelijkheid en doet zich kunst voor, dan doet zich voor dat
de mens menselijk gaat wonen op deze aarde. Dat is de kans van kunst in het Europese
patroon. Hier is het werkelijkheidswillen van de Europese kunstenaar uitgekomen.
Misschien toch dichter bij het magisch willen van de kunst-zonder-kunst dan te
vermoeden was, toen eenmaal kunst om de kunst werd ontdekt. Het verschil is zeker,
dat kunst in die ontwikkeling van rang is veranderd. En wie in deze samenhang
spreekt over kans op kunst, ontwijkt in een verlegen loterij-understatement de indien
volmondige, algauw ook te mystieke erkenning, dat kunst die Kunst is geworden,
ons bereikt als geschenk - om tot het laatst een woord als ‘genade’ te vermijden.
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Maarten Beks
Kunst en soep
‘Er is geen principieel verschil tussen kunst en soep’. Dat is met precies zoveel
woorden onlangs uitgemaakt op het congres van reclamedeskundigen in Den Haag.
Dit is een principiële uitspraak, gedaan door specialisten, die op zeer overtuigende
wijze uitspraken plegen te doen over zaken waaromtrent zij in beginsel principes
noch overtuigingen bezitten. Men beledigt hen, ook al in beginsel, dus niet door te
stellen, dat zij principieel noch van kunst noch van soep weet hebben en dat zij vaak
het ene niet lusten en slechts beperkte lust vinden in het ander.
Als een reclamekunstenaar principiële uitspraken doet moet het wel over
verkoopmethoden gaan. Als hij stelt, dat er geen principieel verschil bestaat tussen
kunst en soep betekent dat, dat hij bedoelt, dat er geen principieel verschil dient te
bestaan tussen de verkoopmethoden, het gehalte, de subtiliteit der toegepaste
verleidingskunsten. Zij zeggen niet, dat er geen principieel verschil bestaat tussen
een hertogin en haar kamermeisje - daar zijn ze lang niet principieel genoeg voor zij stellen alleen, dat de hertogin veel beter verkoopbaar is als men haar op dezelfde
wijze adverteert als haar personeel. De reclame is principieel niet principieel.
Evenwel: de principiële uitspraak van het reclame-congres onderscheidt zich in
zoverre van principiële uitspraken gedaan op andere congressen, dat het verschil
tussen wat men zegt - geen verschil tussen kunst en soep - en wat men wil zeggen er dient geen verschil te zijn in de verkoopmethoden met betrekking tot kunst en
soep - wordt verzwegen.
Er is een principieel verschil tussen de beginseluitspraken van reclame-congressen
en die van andere congressen: zij grijpen vooruit op de vervalsingen, waaraan
uitspraken van congressen in de pers plegen te worden onderworpen (aldus de klacht
van de woordvoerders op tal van politieke en theologische congressen).
Als een reclame-congres uitmaakt, dat er geen principieel verschil bestaat tussen
liefde en sex dan bedoelt het - principieel - dat liefde en sex op dezelfde wijze aan
de koopkrachtige man gebracht dienen te worden. Wie evenveel sex als liefde wil
verkopen in een ethisch, romantisch land zegt, dat sex principieel evenveel waard is
als liefde, terwijl de hele campagne juist alleen gebouwd kan worden op de observatie,
dat het ene als een veel
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kostbaarder en begerenswaardiger, hoezeer minder begeerd, artikel geldt dan het
andere. Men verzwijgt, als men bezig is iets te verkopen, dat men bezig is iets te
verkopen. Wie doende is te verleiden, spreke niet over verleidingskunsten.
Twee vragen: I: Is er een principieel verschil tussen kunst en soep? Misschien immers
hebben de reclamemensen, zonder dat zij daar prijs op stellen, gelijk.
En II: Is het juist, dat men ze allebei op dezelfde manier kan verkopen? Eigenlijk
moet deze laatste vraag weer in twee sub-vragen uiteenvallen. Namelijk:
A: Kan men kunst als soep verkopen - en soep als kunst - als er een wezenlijk
onderscheid bestaat tussen kunst en soep (of wanneer dit verschil geacht wordt te
bestaan).
B: Verdient het aanbeveling op de gelijkheid van kunst en soep te wijzen, als er
inderdaad geen verschil is of als niemand acht slaat op dit verschil? Volgende vraag
III: hoe verkoopt men kunst volgens het reclame-congres. Antwoord: door
imageverlaging van dit artikel, aldus en van de preadviseurs. Hoe verkoopt men
soep? Door image-verhoging natuurlijk. Was enig onderscheid ooit principiëler?
Verhoog soep tot kunst en verlaag kunst tot soep en men verkoopt beide als tamelijk
hoogwaardige soep en als volstrekt minderwaardige kunst. Formule: sex is ook liefde,
liefde is ook maar sex. Anders gezegd: pure sex is net zo goed liefde, liefde is een
heel pure vorm van sex. Inderdaad is dit ongeveer de manier waarop het christendom
en tal van andere wasmiddelen op dit moment aan de wereld worden verkocht.
Wat wil met dit soort formules gezegd zijn? Zoals eerder gesuggereerd: niets. Men
beweert alleen: als je twee dingen, die klaarblijkelijk verschillend worden beoordeeld,
even goed wilt verkopen, moet je ze met elkaar vergelijken en zeggen, dat het een
zo goed is als het ander, het ander niet beter dan het een. Men tracht iets ingang te
doen vinden door te zeggen, dat het al lang ingang gevonden heeft. Men verleidt
door het te doen voorkomen dat de verleiding al een feit is. Reclame is verleiding,
een procedure, die met kunst van doen heeft en niet met soep.
Men zou het voorlopig met deze conclusie durven wagen: er is verschil tussen
kunst en soep, zolang de reclame - adverterend of wetenschappelijk constaterend zegt, dat er geen verschil is.
Wordt er dan nooit reclame gemaakt voor de waarheid? Dat wel: in Rome zit een
commissie, De Propaganda Fide geheten, commissie ter propagering,
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d.i. verbreiding met de middelen der verleiding, van het voor waar gehouden geloof.
In puriteinse landen gaat men er echter blijkbaar van uit, dat men de waarheid verdacht
maakt door reclame voor haar te maken en dat het alleen zedelijk geoorloofd en
zinvol is reclame te maken voor halve leugens. De reclame kwam tot ontwikkeling
in de calvinistische landen.
Ik meen, dat er tussen reclame voor de waarheid en reclame voor de leugen wel
een principieel verschil bestaat wat betreft de vorm: de trouwhartige minnaar
adverteert zich als verleider, de verleider als een trouwhartige minnaar; in zijn
reclametechniek is de eeuwige echtgenoot een Don Juan, Don Juan zelf echter een
theoloog of nog pathetischer: een echtgenoot. Wie de waarheid wil, zegt, dat hij
reclame maakt - hij adverteert met zijn uitstekende afdeling Propaganda - wie reclame
maakt zegt, dat hij de waarheid spreekt. Wie goed zweert, liegt dubbel.
Buigen wij ons thans over de vraag: is er een principieel verschil tussen kunst en
soep? Mijn antwoord luidt: ja. Ik ben niet gelukkig met dit antwoord, maar de
waarheid is mij nu eenmaal rechtstreeks geopenbaard en ik zal er dus van getuigen,
het ‘skandalon’ ervan op mij nemen, ook al zal het reclamecongres straks stellen,
dat er tussen mijn waarheid en zijn leugen geen principieel verschil is.
Wat heeft mij de waarheid doen zien? Antwoord: de kunstenaar, die niet alleen
de soep, maar ook de soepreclame hoog genoeg schatte om ze uit het warenhuis te
vervreemden en in het museum te doen belanden. Ik doel op Claes Oldenburg.
Claes Oldenburg exposeerde soepblikken en toen ik mij daarvan had vergewist, wist
ik ook, dat kunst en soep zo weinig met elkaar te maken hebben als dé soep van
Campbell en deze Campbellsoep van Oldenburg. Hier voltrok zich het wonder der
transsubstantiatie, kunst in de gedaante van soep, soep die substantieel kunst is. Dat
soep iets anders is dan kunst, bleek toen iemand stelde, dat er geen verschil is tussen
kunst en soep behalve een principieel verschil. Soep kan veranderd worden in kunst.
Keren wij nu terug tot vraag III: moet men een rij soepblikken van Oldenburg op
dezelfde manier trachten te verkopen als een rij soepblikken van Campbell? Moet
men de image van Oldenburgsoep tot die van Campbellsoep verlagen om evenveel
van de ene als van de andere soep te verkopen?
Wat is kunst? Laat ons zeggen: imageverhoging. Wat het reclamecongres wil is
imageverlaging van iets dat wezenlijk imageverhoging is. Dat kan natuurlijk: verkoop
Oldenburg in een warenhuis en niemand merkt dat het kunst is. Handelen
overeenkomstig het preadvies van het reclamecongres betekent, dat men dient te
verzwijgen, dat Oldenburg zijn handtekening heeft
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geplaatst onder die van de heer Campbell. Er is geen principieel verschil tussen kunst
en soep, als men verzwijgt dat er een principieel verschil is, wel dus, als men zegt,
dat een geen principieel verschil is. Men verkoopt kunst als soep, als men verzwijgt,
dat soep kunst is. Maar dat kan niet de bedoeling zijn van het congres.
Nog wat verder theologiserend - straks zal worden aangetoond, dat het de
reclamemensen zijn, die een concilie hebben gemaakt van een congres -: Als
Oldenburg middels zijn kunst heeft willen aantonen wat de reclamemensen (allemaal
verzot op pop) denken, dat hij heeft willen aantonen, namelijk, dat kunst soep is en
omgekeerd, áls hij oden heeft willen schrijven op de consumptie en op de heerlijke
spijsvertering van de heerlijke Amerikaanse vrouw, als hij heeft willen zeggen, dat
kunst kijken ook maar consumptie is en consumptie net zo goed een geestelijke
functie, als hij dat allemaal gewild heeft, dan had hij dat op geen ongelukkiger manier
kunnen doen dan aldus. Oldenburgs soep heeft Campbell-soep zichtbaar gemaakt en
ongeschikt gemaakt voor alle consumptie.
Het is misschien waar, dat ik mijzelf ook in intellectuele zin verrijk door het slurpen
van Campbellsoep, die het materiaal leverde voor Oldenburgs kunst - misschien
bevat Campbellsoep de fosfor waar mijn hersenen zo dol op zijn - maar ik weet zeker,
dat ik ook in grofstoffelijke zin zeer veel armer word door het verlagen van de image
van soep, die een imageverhoging heeft ondergaan. Wie soep, die beeld is geworden,
eet, eet tot zijn verderf. Deze Oldenburgsoep heb ik mij in een dure galerie moeten
aanschaffen. Alleen de Oldenburgs die ik op de derde verdieping van een warenhuis
koop (reproducties van Oldenburg, waar Campbell op staat) eet ik op.
Wat dient nu de volgende stap van de reclamelogen te zijn? Dat zij in de krant doen
schrijven dat Oldenburgsoep ook maar Campbellsoep is, zoals anderzijds alle
Campbellsoep door Oldenburgs zegen tot kunst is gewijd? Want soep is verhoogd
tot een image, een beeld, dat imageverhoging ook maar imageverlaging is en
imageverlaging net zo goed imageverhoging? Met andere woorden: imageverhoging
en imageverlaging hebben elkaar te niet gedaan en een niveau geschapen waarop
kunst en soep volledig voor elkaar gesubstitueerd kunnen worden evenals niet-soep
en kunst, soep en niet-kunst en niet-soep en niet-kunst. Maar inmiddels wil men toch
kunst verkopen.
Dat ruikt nogal naar moderne missiologie. Zeggen, dat er geen principieel verschil
is tussen kunst en soep en toch kunst als kunst willen verkopen, maakt dat men licht
geacht wordt thuis te horen in de kringen van hen, die tot elke prijs het verschil tussen
het hogere en het lagere willen behouden, maar
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ook het hogere willen verkopen als ging het om het lagere.
Tot elke prijs: om publiciteitsredenen stelt men het voor alsof het hogere ook maar
het lagere is, het lagere net zo goed hoger als het hogere. Het goddelijke is
mensenwerk, de mens is van nature goddelijk, evenals het nietmenselijke. Alles bij
wijze van spreken, bij wijze van spreken zegt men, dat er geen verschil is bij wijze
van spreken. Wat het reclame-congres voorstelt, is te vergelijken met de methoden
van zendelingen, die het voorstellen, alsof er geen principieel verschil is tussen geloof
en ongeloof. Verlaag de image van het geloof en het gaat, op precies dezelfde markt,
die alle waarden waardeloos maakt en al het waardeloze even waardevol, even grif
van de hand als het aan image winnende ongeloof. Een tempel is ook maar een
rovershol, een rovershol is ook een tempel.
Een cocktailshaker is net zo honorabel als een Cézanne, een Cézanne even
onontbeerlijk als een cocktailshaker. Maar als men wil aantonen, dat een Cézanne
ook maar een Cocktailshaker is (wel een aardige minimumdefinitie van een
Maximalartist), waarom dan tegelijkertijd beweerd, dat een cocktailshaker de sublieme
betekenis, de ‘significant form’, de unieke image heeft van een Cézanne.
Reclamemensen, dat blijkt hier andermaal, zijn echte kunstenaars (van het soort,
dat volgens Plato uit de vrije maatschappij gebannen moet worden). Kunstenaars
van dit type hebben eeuwenlang vrouwen met bloemen en bloemen met vrouwen
vergeleken en nooit heeft iemands anders dan Droogstoppel, een miskend criticus,
zich afgevraagd wie daar gelukkiger mee moest zijn en wie daar wijzer van geworden
is: de bloem of de vrouw. Kunst is ook maar reclame, reclame is ook een kunst.
Imageverhoging - imageverlaging, men vergelijkt de berg met het dal en het dal met
de berg en slijt beide daardoor met het grootste gemak - want kunst is verleiding
middels vergelijking - aan iemand, die behoefte heeft aan een polder of een
hoogvlakte.
Iets anders nog in het voorbijgaan: er steekt volgens sommige theoretici heel wat
kritiek op de consumptiemaatschappij in de popart, kritiek dus op de opdringerige
schepper van behoeften, die reclame heet. Nieuw aan deze vorm van
maatschappijkritiek is, dat zij zich steekt in het verraderlijke kleed van de volstrekte
onderwerping aan deze maatschappijvorm. Karakteristiek voor deze sociale structuur
is de ‘van zichzelf vervreemde mens’, zoals hij in de boekjes heet, die door de
organisatoren van de consumptie-maatschappij ook nog van zijn behoeften is
vervreemd. Hij zou een stuk vrijer zijn, als hij zich herinnerde waar hij werkelijk zin
in heeft, maar zoals hij nu is heeft hij er alleen behoefte aan ergens behoefte aan te
hebben en die reddende lust wordt hem door priesters zonder soutane en door soutanes
zonder priester gedicteerd.
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Mijn probleem is nu of het juist is kritiek op de maatschappij - d.w.z. kunst - te
verkopen met behulp van de tenaastenbij duivelse methoden, waartegen het protest
zich in feite richt. Ben ik een puritein als ik me afvraag of men puritanisme mag
verkopen met sterk erotiserende advertenties of pacifisme met behulp van posters,
die de militarist in mij trachten op te stijven?
Soep onderscheidt zich van Soep van Oldenburg in dezer voege, dat de een aan de
man wordt gebracht met behulp van verleidingskunsten, terwijl de ander ons
helderziend maakt voor het hoe van deze verleidingskunsten, ook van die waarvan
het protest zich bedient. De kunst verleidt ons tot kritiek op de verleidingskunsten
van de soep - en de napalmfabrikanten. Alle andere kunst, kunst die ons niet
methodisch helderziend maakt voor de methoden der ‘kunst’ kan mij gestolen worden
en dus wat mij betreft ook worden verkocht als soep of napalm.
Tenslotte: een kunstenaar zal het veelal om het even zijn of een kunstcommissionair
meent, dat zijn kunst soep is voor het volk (zoals een soepadvertentie, niet de soep
zelf voor de reclameman kunst is). Maar zeg nu eens tegen een galeriehouder, dat
hij zich in niets onderscheidt van een soeppromotor, dat hij even weinig weet heeft
van kunst als een reclame-kunstenaar in dienst van Campbell van soep. Anders dan
een kunstenaar stelt een galeriehouder er prijs op een ‘idealist’ genoemd te worden,
want hij verkoopt geen conformisme, maar kritiek (al is het vaak conformistische,
goed in het gehoor liggende kritiek). Hij kent de geur van hoger honing en hij weet
bij wie die geur past en bij wie niet. Zelfs in het slechtste geval richt hij zich niet tot
de hele consumptiemaatschappij, maar tot selecte sectoren daarvan. Dan kan wellicht
tegen hem worden ingebracht, maar in ieder geval blijkt hieruit ook, dat de reclame
die kunst wil verkopen als soep, iets wil overbruggen wat de kunstenaar en zijn minst
onbetrouwbare vertrouwenspersonen niet tot elke prijs overbrugd willen zien. De
fabrikant van soep zet af aan om het even welke maag, de producent van kunst wil
zijn product ook graag afzetten, maar niet aan iemand, die koopt hoewel hij geen
eetlust heeft, of eetlust, die straks door behoeften aan andere behoeften zal worden
afgelost. Geen ‘Guernica's’ voor de napalm-fabrikanten en zelfs niet altijd
geconsacreerde Campbellsoep voor de heer Campbell.
‘De opvatting dat een kunstwerk dient tegemoet te komen aan de eetlust van de
filister houdt mij uit de slaap. Ik heb er geen behoefte aan in de maag van een burger
te worden verteerd. Hem zwaar op de maag te blijven liggen lijkt me ook niet
aanlokkelijk. Daarom is het misschien het beste zichzelf in het geheel niet aan hem
ter consumptie aan te bieden’. Aldus de
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nog steeds onverteerbare kunstenaar Karl Kraus.
Ik vind het leuk een boekje van Sartre te kunnen kopen in een zelfbedieningszaak
(ik vond daar inderdaad De Walging tussen de cervelaat en de panties); tenslotte is
de zelfbedieningszaak gebouwd naar het model van de boekwinkel. Ik vind het niet
leuk iemand Sartre te zien kopen, omdat hij er door iemand, die soep en literatuur
alleen dankzij de verpakking uit elkaar weet te houden, van overtuigd is, dat Saint
Genet net zo iets is als de Saint. Thuis gekomen merkt hij, dat het een bijzonder
slechte Saint, Sartre een bijzonder slechte Charteris is. De cultuur is verkocht, Sartre
is een bestseller en toch steunt iedereen, als het erop aankomt, niet de cultuur, maar
de soep. Kunst - dat zou men dienen te adverteren - is geen soep, maar het haar in
de soep, dat men uit de soep redt omdat het Haar haar is.
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[Nieuwe boeken]
Voorschriften in Renaissance-poëzie
Dr. S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele
funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen
de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
Van Gorcum & Comp. N.V., Dr. J. Prakke en H.M.G. Prakke, serie:
Neerlandica Traiectina, 17, Assen 1969, f 44.-.
Mejuffrouw Sonja F. Witstein heeft op vrijdag 10 januari 1969 haar proefschrift
Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance met succes verdedigd.
Mej. Witstein zegt in de ondertitel van haar boek enkele funeraire gedichten van
Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel te willen bezien ‘tegen de achtergrond van de
theorie betreffende het genre’. Het eerste deel van het boek (blz. 3-131) heet (dan
ook) theorie; het tweede deel (135-352) praktijk.
Theorie waarover? Over het genre. Maar zij geeft meer theorie dan alleen over
het genre (van de funeraire poëzie); zij plaatst ook dit genre weer tegen twee andere
achtergronden: die van de opvattingen over het wezen van de dichtkunst, en die van
de verhouding van dichtkunst en retorica.
Haar eerste hoofdstuk is dus gewijd aan het wezen van de dichtkunst, zoals dat gezien
werd bijvoorbeeld door Julius Caesar Scaliger (1540-1609), een van de grote theoretici
over deze materie. En Scaligers visie is weer niet los te denken van de opvattingen
van Aristoteles. In 1536 werd diens Poetica gepubliceerd, met een Latijnse vertaling
van Alessandro de' Pazzi; zij verscheen bij de beroemde uitgever Aldus. In 1548 zag
een kritische editie het licht, in 1549 een overzetting in het Italiaans: de tijd van de
grote cultus van Aristoteles' theorieën is aangebroken. Daarmee de tijd van de
opvatting der dichtkunst als imitatio, en wel in tweeërlei opzicht.
Allereerst bestuderen en navolgen van bewonderde auteurs. In dit verband zijn
bekend de theorieën over de translatio, de imitatio en de aemulatio, d.w.z. de vertaling,
de navolging en het naar de kroon steken. De dichter begint met de bewonderde
teksten van oudere auteurs te vertalen. Hoger in rangorde ligt het streven de meesters
van voorheen na te volgen. Het hoogste de poging het vereerde voorbeeld opzij te
streven, zijn evenknie te worden. Men streeft dus niet, als in de tijd van de romantiek,
vóór alles naar originaliteit; primair wil men in de traditie van de bewonderde
voorgangers staan, zij het, dat men wil trachten in zijn hoogste momenten deze
voorgangers naar de kroon te steken. Deze theorieën hebben op ingrijpende wijze
het zestiende- en zeventiende-eeuwse leven van de kunst beïnvloed.
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Maar het aristotelische mimesis heeft ook - en daarop heeft Mej. Witstein terecht de
aandacht gevestigd - een heel andere, veel wezenlijker zin, namelijk die van het léven
nabootsen: het leven zoals het is, zoals het verondersteld wordt te zijn, of zoals het
behoort te zijn (het leven, vóór alles: de mens). In deze drie uitgangspunten lag de
mogelijkheid besloten van wat genoemd wordt de idealiserende nabootsing van de
werkelijkheid, zelfs van een duidelijke verwijdering van de gegeven werkelijkheid
of van uitbeelding van gefingeerde zaken.
Aristoteles' opvattingen dus vonden een echo in het werk van Julius Caesar Scaliger,
met name in zijn Poetices libri septem van 1561 en in dat van andere
zestiende-eeuwers. De andere wetenschappen, stellen zij, gedragen zich ten opzichte
van de werkelijkheid als toneelspelers (: de toneelspeler maakt duidelijk wat zich
afspeelt in de door de dramaturg geschapen wereld; zo houden ook de meeste
wetenschappen zich bezig met het reeds gegevene in de natuur); de poëzie echter
treedt op als een tweede godheid (alter deus): zij immers herschept de realiteit fraaier
en geeft bestaan aan de dingen die niet bestaan. Misschien gaat Scaliger niet zó ver
als Sidney later zal doen, maar ook hij evolueert in de richting van een autonoom
bestaande dichtkunst, in de richting van de ‘creatieve’ kunstenaar.
Naast de imitatio is uitermate belangrijk in het oog van de renaissance-kunstenaar
wat Dr. S.F. Witstein genoemd heeft diens ethisch exemplarisme. Behalve het
genoegen dat het kunstwerk schept, moet dit werk ook exemplarisch zijn op het
gebied van het menselijk handelen, d.w.z. hem door het voorgestelde de weg wijzen
‘naar de hoogste ontplooiing van de deugd’. Deze ‘lerende’ bedoeling stamt van de
bewonderde Horatius, wiens Ars poetica lessen van praktische aard bevatte en die,
in tegenstelling met Aristoteles' ars, behalve vermaak (genoegen) ook nut eiste: Omne
tulit punctum qui miscuit utile dulci.
De dichtkunst moge intussen volgens renaissance-theoretici een goddelijke plaats
bekleden, dit betekent niét, dat zij alleen geschreven zou kunnen worden door enkele
goddelijk begenadigden. Integendeel: ook deze tijd handhaaft de opvatting dat deze
goddelijke kunst leerbaar is. Bovendien moet de kunstenaar - o.a. op grond van het
‘feit’ dat hij een didactische taak heeft - weten hoe hij zijn publiek te boeien heeft.
En daardoor bleef de band gehandhaafd met de kunst die primair beoogde de
toehoorders te benaderen: de ars oratoria. De leer hierover, de retorica, is vanouds
eng verbonden geweest met de dichtkunst. Men was dat zo'n beetje vergeten, tot
Ernst Robert Curtius in zijn magistraal werk Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter (1948, 4 1963) de retorica weer aanwees als een uiterst belangrijke bron
voor de dichtkunst, en de noodzaak gesuggereerd had deze leer vast te leggen.
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Lausberg deed dit in zijn tweedelig Handbuch der literarischen Retorik (1960); hij
zette daarin paragraafsgewijs het samenstel van regels bijeen dat deze leer vormt.
Sindsdien is zijn boek een onmisbaar apparaat ook voor iedere neerlandicus die onze
letterkunde vóór de romantiek (en ook in niet weinig gevallen die van daarná) naar
haar herkomst wil interpreteren.
Doctor Witstein heeft bekeken hoe de leer en de kunst van de welsprekendheid in
elkaar zaten, en welke nuttig geachte regels zij bevatten, regels die volgens de
theoretici óók in de dichtkunst met vrucht konden worden toegepast. Het is mede
tegen de achtergrond van deze regels der retorica dat men onze oudere dichtkunst
moet interpreteren. Doodeenvoudig, omdat de gezagsgetrouwe renaissancisten de
precepta van de retorica wensten toe te passen.
Onder invloed waarschijnlijk van het humanisme, waarin de retorica een
overheersende positie had veroverd, werd de band tussen poëzieonderricht en retorica
zelfs niet langer impliciet aanvaard, maar ook expliciet zichtbaar gemaakt,
geformuleerd. Dit mede onder invloed van de vondst van de volledige Quintilianus,
ontdekt door Poggio Bracciolini in St. Gallen (1416) en de volledige kopieën van
Cicero's retorische geschriften in Lodi (1421); met name diens De oratore (eerste
druk 1470) had zeer grote invloed op de ideeën over poëzie, vooral door de uitvoerige
behandeling van de inventio en de elocutio, twee hoofddelen van de leer over de
retorica. Niet minder echter werd de aandacht op deze retorische onderdelen gevestigd
in Quintilianus' Institutio oratoria, die het noodzakelijk achtte dat de redenaar
beschikte over behoorlijke kennis van de literatuur. Kennis van de literatuur gaat in
de humanistische vorming als essentieel gelden. De nauwe band tussen retorica en
poetica wordt dan ook geleidelijk in de theorie over de dichtkunst opnieuw zichtbaar,
zoals Dr. Witstein duidelijk en overzichtelijk heeft uiteengezet. Ook, meer in details,
de invloed van de retorica op de dichtkunst in de loop der eeuwen. Het is niet zo, dat
alles, wat zij schrijft, nieuwe ontdekkingen bevat; dat zijn het zeker niet. Het is wel
zo, dat in het eerste deel van het boek voor het eerst in Nederland deze materie
overzichtelijk bij elkaar gezet en geinterpreteerd is. Dit is daarom ook van zo groot
belang, omdat onder invloed van Curtius - Lausberg voortdurend publikaties het licht
zien, die moeilijk leesbaar zijn zonder inzicht in de samenhang van deze materie.
Zoals gezegd, is het eerste deel van Mej. Witsteins boek geheel gewijd aan een
globale uiteenzetting van het systeem van de retorica (nadat daaraan dus een
uiteenzetting is voorafgegaan over de verhouding tussen dichtkunst en retorica). Van
deze ‘rhetorische basis’ uit immers moest ‘geopereerd’ worden, met name om de in
de retorica voorkomende techniek van de inventio te kunnen behandelen, waarop de
voorschriften voor de op-
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bouw van het funeraire gedicht gebouwd waren. In het tweede gedeelte van haar
boek toetst dr. Witstein de theorie aan de praktijk van een aantal lijkklachten
(dodenklachten) van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel. Men kan ook zeggen dat
zij een aantal gedichten van deze auteurs behandelt om aan bouw en tekst van deze
gedichten na te gaan, hoe daarin de theorie haar neerslag en weerslag vindt. Dit
gedaan hebbende, trekt zij haar conclusies. Een van die conclusies luidt dat ‘de
huidige litteratuurhistoricus slechts via de theoretische fundering van het genre zoals
deze in de renaissancistische verhandelingen gevonden wordt, in staat is een zo
objectief mogelijk inzicht te verkrijgen in de opbouw van de funeraire poëzie’. Men
zou daarbij een heel klein vraagtekentje kunnen plaatsen. Het lijkt namelijk mogelijk
een volledig inzicht te krijgen in de opbouw, ook van de funeraire poëzie, zónder dat
men van de voorschriften van de retorica op de hoogte is. Men kan, Vondels
toneelstukken lezende, een merkwaardige voorkeur bij Vondel vaststellen voor een
indeling van zijn toneelstuk in vijf bedrijven. Men kan dit constateren zonder iets te
weten van voorschriften uit de tijd waarin Vondel leefde. - Kent men deze
voorschriften, dan heeft men de sleutel in handen die een verklaring geeft van Vondels
voorkeur. Misschien gaat het er dus niet zozeer om een ‘inzicht te verkrijgen in de
opbouw van de funeraire poëzie’ maar ook om een verklaring van die opbouw (en
inhoud) op grond van gegevens uit de retorica. Indien dr. Witstein met haar woorden
‘een zo objectief mogelijk inzicht’ ook en vooral op dit element ‘verklaring’ doelt,
zijn wij het geheel eens.
Zelf stelt zij enkele malen duidelijk, dat men moet afzien van de ‘vrijwel niet te
beantwoorden vraag welk aandeel de praktijk en welk de theorie gehad zal hebben
bij de tot stand koming van het funeraire gedicht’. In bepaalde gevallen zal dit wel
tamelijk duidelijk zijn. Wanneer, bijvoorbeeld, in de luctus rouw bedreven wordt
‘door degenen die het nauwst betrokken zijn bij de staat van de overledene, niet door
hen die emotioneel het meest met de gestorvene verbonden zijn’, moet dit wel
voortvloeien uit de leer, een leer die geheel overeenstemde met een algemene tendens
in de renaissance: een gedicht minder individuele expressie van individuele emotie
te laten zijn, méér streven naar het verlenen van een universeel ‘karakter’ aan dat
dichtwerk. Blijft dan natuurlijk nog wel de vraag of de dichter in dit geval een regel
volgt, dan wel of hij de praktijk volgt die hij bij anderen heeft gezien, welke anderen
dan weer kunnen steunen op voorgangers, respectievelijk precepta.
Behalve de vraag welk aandeel de praktijk en welk de theorie gehad zullen hebben,
rest nog de vraag wat door de ‘omstandigheden’ werd aangebracht. Men hoeft geen
precepta te kennen om een vrouw te roemen om haar schoonheid, een krijgsheld om
zijn fortitudo, en niet omgekeerd, - noch om bij de liefelijke schoonheid Brechje
Spiegel Venus te laten treuren, die bij de Am-
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sterdamse magistraat C.P. Hooft minder op haar plaats is. Het is ook niet noodzakelijk
voorschriften met betrekking tot het initium te kennen om aan een gedicht een begin
te maken. Dit begin en de inhoud ervan kan door de omstandigheden eenvoudig
worden opgelegd. Mej. Witstein weet dit alles natuurlijk opperbest, zoals blijkt uit
de woorden in haar verantwoording: ‘er is geen sprake van dat nu ook verondersteld
mag worden dat de renaissancistische dichters hun gelegenheidspoëzie... ontwierpen
met de poetica in de hand’. Het is dus zaak, dat de lezer van laat-ons-zeggen
renaissancepoëzie er zich voortdurend van bewust moet zijn, dat tal van
eigenaardigheden van deze dichtkunst alleen maar verklaard kunnen worden uit de
precepta van de retorica, maar dat er daarnaast een grote speelruimte overblijft voor
gevallen die misschien wel uit deze precepta verklaard kunnen worden, maar ook
eenvoudig uit de gegeven omstandigheden.
Nadat zij al in vroegere publikaties het belang van de voorschriften uit de retorica
voor het goed begrip van vooral onze oudere letterkunde aan de hand van praktische
gevallen gedemonstreerd had, heeft Mej. Witstein er om diverse redenen bijzonder
goed aan gedaan de theoretische basis van de esthetica der zeventiende-eeuwers
duidelijk uiteen te zetten. Natuurlijk heeft de lezer van haar boek wensen, die hij
graag in de aandacht van Dr. Witstein aanbeveelt; zij zouden het voorwerp van
volgende kleinere publikaties kunnen zijn. Ik dacht dat het misschien aanbeveling
zou verdienen ter verheldering van de niet geheel eenvoudige aangelegenheid der
mimesis behalve aan Aristoteles ook aandacht te schenken aan de opvattingen van
Plato hierover, omdat door zaken tegenover elkaar te plaatsen deze zaken duidelijker
hun eigen contouren krijgen. De Utrechtse hoogleraar W.J. Verdenius heeft in zijn
Mimesis, Plato's doctrine of artistic imitation and its meaning to us, een uitermate
belangrijke bijdrage tot deze materie geleverd.
Vervolgens eenzelfde soort vraag met betrekking tot Sidneys An apology for poetry
van 1595. Mej. Witstein bouwt dit betoog geheel in in het kader van haar
uiteenzettingen over Aristoteles' opvattingen met betrekking tot de mimesis. Maar
wie goed toekijkt, vindt in haar eigen tekst op blz. 12 de vermelding van een
neoplatonische visie op het kunstenaarsschap; ik lees daar verder dat volgens Sidney
de dichter niet meer gebonden is aan waarheid en werkelijkheid, maar een innerlijke
voorstelling bezit die hij tot uitdrukking brengt. Wie dan Sidneys betoog in zijn
geheel leest, vraagt zich wel af, of men deze dichter zonder meer in het kader van
de aristotelische mimesis-theorie kan onderbrengen, dan wel of hij al een hiervan
duidelijk afwijkend stadium vertegenwoordigt, namelijk in de richting van het op
verbeelding berustende, autonome kunstscheppen. Er is nogal aanleiding voor het
stellen van deze vraag als men bedenkt dat de dichter van de Idee (de Verbeelding),
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namelijk Albert Verwey, in zijn werkje Dichters verdediging naast de vertaling van
een theoretische tekst van de romanticus Shelley ook een vertaling bracht van Sidneys
Apology. Door tegenover elkaar stelling van Scaligers geschrift over de poetica en
dat van Sidney zouden overeenkomsten en verschillen zich duidelijk tegenover elkaar
demonstreren.
Het lijkt ondankbaar om, wanneer iemand net een omvangrijk en doorwrocht werk
voor U heeft neergelegd, aan te komen met opdrachten voor volgende publikaties;
deze ‘opdrachten’ mogen blijken zijn van de erkenning van de kwaliteiten die men
in dit belangrijke boek waarneemt.
Gerard Knuvelder

Geen lekker bedboek voor grieperige mensen
André Kuyten, Het Wilde Westen. Een Amsterdamse Roman. Bussum
1969. Paul Brand. Parabolen I
De titel ‘Het wilde Westen’ moet kennelijk niet geografisch worden opgevat, want
behalve in Amsterdam (West?) spelen de handelingen zich af in Genua, Israël, Bad
Godesberg en Frankfort. Of liever, een van de hoofdpersonen van het verhaal bevindt
zich daar, te weten in zittende of liggende houding, zonder tot veel handeling te
komen. Het gaat over een paar mensen, die weinig omhanden blijken te hebben en
die evenals vele romanfiguren uit de laatste decennia aan een permanente depressie
ten prooi zijn. Een hoogst actueel gegeven derhalve. We ontmoeten Gonnie Weder,
die verliefd is op Detlef, maar met Casper samenwoont en met Alf naar bed gaat,
hetgeen aanleiding geeft tot enig misverstand als ze denkt dat ze met Alf is, want
dan is het opeens Detlef en tenslotte toch weer niet, want het is het hotelbed en alles
is een droom. Kwestie van teveel drank, die een merkwaardige uitwerking op haar
heeft. Ze dijt namelijk uit en wordt alsmaar wijder en wijder. Maar spoedig daarna
wordt ze vermoord. Detlef zit dan in Israël, doch inspecteur Ros, die een brief van
hem in haar tasje vindt (Vrede op aarde, voor hen die van goede wille zijn. U kunt
gerust zijn, het meeste wat geschreven staat is wáár. Het is de haast, die ons er blind
voor maakt enz. enz.), zegt meteen: Dit is de moordenaar! Een nogal voorbarige
conclusie derhalve, die echter volkomen juist blijkt te zijn. Als een een-
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voudige Amsterdamse politieman, geplaatst in een middelbare rang, tot zulk
verbluffend denkwerk in staat is, hoe geniaal moet dan wel niet een commissaris of
hoofdcommissaris zijn. Een vreemde vogel overigens, deze Ros, want zijn droom
bestaat uit een landschap van Hercules Seghers en verder dronk hij vroeger veel en
ging scheef met andere vrouwen, doch dat was uiteraard afgelopen toen hij toetrad
tot het Amsterdamse politiecorps.
Dan is er Hans Weder, die juist uit de gevangenis komt en meteen zijn vroeger
leven weer opvat, dat is hasjisj roken, op zijn kamer zitten en plaatjes draaien. Verder
maakt hij collages, aangezien men hem tengevolge van een misverstand in de krant
beschreven heeft als ‘de zich kunstenaar noemende H.W.’. Hij heeft geen talent en
dat weet hij, maar dat is niet belangrijk, want hij zit het leven uit op grond van de
overweging dat het leven een slaap is. Maar hij kan wel lekker koffie zetten, da's
waar. Hij en zijn zuster Gonnie komen uit Kampen, hetgeen men ze niet al te kwalijk
mag nemen. Overigens, de informatie die de schrijver over Kampen verstrekt klopt
niet erg, want achter het stadspark bevindt zich géén ruïne alias puinhoop, tenzij de
schrijver de stad in zijn totaliteit bedoelt. Voorts geloof ik geen seconde, dat de
familie Weder te Kampen als een gelukkig gezin bekend stond. In Kampen wonen
namelijk geen gelukkige mensen en verder heeft men er nog nooit iets goeds van
iemand te vertellen gehad. Tenslotte keek ik nogal op van de mededeling, dat de
moeder van Hans intieme betrekkingen onderhoudt met een garagehouder ter plaatse.
Dat is nieuws! We hebben natuurlijk wel zo onze vermoedens, maar ik zou de
schrijver toch aanraden zich in verbinding te stellen met de wijkpredikant van de
garagehouder c.q. moeder.
Ook is er ene Casper, van wie we niet veel meer vernemen dan dat hij voortdurend
met een rood hoofd rondloopt en reclamefilms produceert en die ook al niet veel
schijnt te werken. In het begin praat hij erg veel, maar dat gaat over als Gonnie
eenmaal vermoord is en de mensen hem ook zonder z'n geouwehoer interessant
vinden. Dan is er Alf, die alleen af en toe even opduikt en wiens bedoelingen duister
zijn en tenslotte Detlef. Detlef's droom is ook een schilderij, te weten een van wit
naar grijs en tenslotte naar groen verschietend landschap. In dat schilderij, waarvan
de maker niet wordt vermeld, duiken steeds meer figuurtjes op, het worden hele
stoeten en ze worden groter en groter, maar iedereen gedraagt zich kalm en ingetogen,
zodat de lijst heel blijft. Een ietwat moeilijke jongen, die Detlef. Hij wil namelijk
altijd stilstaan als een mateloos verwonderd iemand zonder toekomst of herinnering,
doch daar dat tijd draait, moet hij meedraaien, zij het stilstaand. Dit weerhoudt hem
niet West-Europa en het Nabije Oosten van hot naar haar te doorkruisen, zonder dat
de verandering van omgeving overigens leidt tot verbetering van zijn humeur, want
alles wat hij ziet is dood. Hij zelf ook.
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Hij weet dat hij pas zal leven als hij zich niet meer met zijn lichaam behoeft te
vereenzelvigen, doch in plaats van zichzelf om zeep te helpen, waarnaar de lezer met
stijgend ongeduld uitziet, snijdt hij Gonnie de keel af. Waarom? Omdat hij na
anderhalf jaar samenwonen met Gonnie, waarvan een jaar zonder sex, en na geruime
tijd sinaasappelenplukken in Israël ondekt heeft dat hij van haar houdt. Wanneer hij
precies van haar is gaan houden weet hij niet, al piekert hij lang over dit m.i.
irrelevante detail, doch het feit ligt er. Detlef houdt van Gonnie, maar dat wil hij nou
weer net niet hè en dus snijdt hij haar de keel af. Hij wil namelijk eenzaam zijn.
Eenzaam stilstaan, denk ik. Waarom hij eenzaam wil zijn is me niet duidelijk, want
de jongen zit doorlopend in zak en as, maar daar verdiep ik me maar niet verder in.
De mensen in dat boek lijken allemaal op elkaar. Zonder duidelijke bron van
inkomsten en toch weinig omhanden hebbend, droefgeestig zonder aanwijsbare
oorzaak en vooral sexloos. Geen boek om bij een opkomend griepje lekker mee in
bed te kruipen, maar ook geen boek dat enig probleem oproept of op enigerlei manier
tot nadenken stemt. Kortom, een moderne Courts Mahler, zoals er dertien in een
dozijn gaan.
Anton Fasel

Een groot schrijver?
Kees Ouwens: Arcadia; Em. Querido's Uitgeverij N.V. Amsterdam, 1968,
Boekvink
Alleen al doordat Ouwens' gedichtenbundel Arcadia en zijn roman De strategie kort
na elkaar (en in deze volgorde) op de markt kwamen, kom je als criticus in de
verleiding ze te vergelijken. Doe je het, op deze tamelijk drassige grondslag, dan
blijk je zowaar vaste grond onder de voeten te krijgen.
Het heeft er de schijn van dat Ouwens een en hetzelfde onderwerp tweemaal op
een Procrustesbed heeft gelegd: de ene keer kortte hij het in tot poëzie, de andere
keer rekte hij het uit tot een roman (waarvan overigens De strategie meer te lijden
heeft gehad dan de bundel).
Behandelt de roman het onderwerp met een (zoals Spitzer dat noemt)
pseudo-objectiviteit, de gedichten bieden een wat subjectiever zienswijze, maar de
stof is zo precies dezelfde dat je uit de ‘brokstukken’ - de afzonderlijke gedichten vrijwel de gehele inhoud van de roman had kunnen voorspellen.
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Ik schreef: subjectiever, want in het schijn-bucolische gobelin dat Ouwens met zijn
Arcadia geweven heeft, vormen sentiment en nuchterheid de schering en de inslag.
Het lyrisch ik van de gedichten haalt telkenmale de eigen gevoelens over de hekel;
vooral het laten contrasteren van op ouderwets poëtische wijze verwoorde emoties
met de platitudes die door Gard Sivik- en Barbarber-medewerkers in de poëzie
geïntroduceerd zijn, is in dit verband Ouwens' geliefd procédé. Vaak lijken de
gedichten daardoor op lukraak in versregels geknipt proza.
Dit karakteriseert naar mijn idee Ouwens' literaire begaafdheid: hij is schrijver
noch dichter: hij maakt poëtisch proza en prozaïsche poëzie. Dat houdt geen negatieve
evaluatie in, begrijp me goed; ik vind Ouwens onder de ready-makers die de laatste
jaren de poëzie Teisteren, onder de literaire Heikrekels, een mier van Lafontaine.
Ouwens' gedichten beantwoorden (meer dan de poëzie waarvoor hij bedacht werd)
aan de term ‘romantisch rationalisme’ van Cola Debrot. De romantiek wordt
vertegenwoordigd door het ‘ferne Geliebte’-motief dat de kern van De strategie
uitmaakte; het rationalisme door de relativering die de passages in huis-, tuin- en
keukenpoëziestijl teweegbrengen. Je kunt vele gedichten als Heiniaantjes klasseren
om de zelfironie, om de manier waarop zelfs met de gezochte Vrouwe een loopje
genomen wordt. Ouwens' verzen (noem het poëzie, noem het geen poëzie; het zijn
verrekt goede teksten) evenaren herhaaldelijk de gedichten van Van het Reve, de
beste, wel te verstaan, die ook wel als voorbeeld dienst gedaan zullen hebben.
Wat de thematiek betreft: ‘het vrouwelijk wezen’ waarvan in De strategie sprake
is, blijkt in de bundel van duidelijk religieus formaat. Het gedicht Bij de radio eindigt
met de regel: ‘Goedertieren hoer, ik bemin u’. De babylonische godin Isjtar duidde
zich met dezelfde woorden aan: ‘A prostitute compassionate am I’. De Moedermaagd,
dat is de uiteindelijke identiteit van de ver verwijderde, nooit bereikte vrouwegestalte:
‘Achter mij is de duisternis, maar nu
ben ik u, o, maagd.
.... U baarde mij....’

Ook in haar twee gezichten, als ‘belle dame sans merci’ en als toenadering zoekende
vrouw, representeert het Wezen de antieke Magna Mater, waarvan Maria de
christelijke verschijningsvorm is. Ouwens' poëzie is in dit opzicht heidens, dat het
christendom er, een enkele allusio daargelaten, niet aan te pas komt.
De laatste drie gedichten uit Arcadia vertonen nog een bijzonderheid. In Het
verstand en de hinde zegt de ik-figuur dat hij ‘substantieel ouds’ heeft
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vernomen; in Een mondvol kersen is sprake van ‘informatie’ en ‘waarschijnlijkheid’.
Dat lijkt me een nogal opzichtige verwijzing naar Gomperts' Schok der herkenning,
waardoor het slotvers, Over de vorm, in een speciaal perspectief komt te staan:
‘Ik loop op een bochtig pad
en zoek de Vorm.
....
Nu zoek ik naar een Vorm tussen mij en de ander.
Bij voorkeur een vrouw.
Die Vorm ontstaat tussen haar en mij.
....
Zij schept mij in de Vorm en ik schep haar.
Wij wonen in de Vorm; tegelijkertijd is de
Vorm tussen ons....’

De vorm is de ‘onwaarschijnlijke’, zoals Gomperts zou zeggen, is de oorspronkelijke.
Verwar hem niet met ‘het formele’: de Vorm, met hoofdletter, is een levensvorm,
een modus vivendi. Wat het programmatische gedicht wil zeggen, is: ik zoek de
Vorm om wat in mij klaar ligt daarin tot uitdrukking te brengen, te formuleren. Een
soort zelf-wording dus, of bewustwording. In De strategie zegt de ik-figuur: ‘Ik
wachtte op een gebeurtenis en wanneer ik die beleefd had, zou ik daar omheen mijn
gedachten kunnen ordenen’.
Het slotgedicht eindigt, d.w.z.: de bundel eindigt met de regel: ‘Een volgend
referaat zal veel verduidelijken’. Ik denk dat De strategie dat referaat is: Over de
vorm is opgedragen aan Witold Gombrowicz, van wie Ouwens volgens een interview
dat Lidy van Marissing hem voor De Volkskrant (1-2-1969) afnam, zijn vorm van
schrijven, zijn systeem, heeft overgenomen.1)
Is Ouwens nu ‘een groot schrijver’, zoals de titel van een der gedichten luidt? Zijn
ik-figuren, in de roman zogoed als in de verzen, zijn smalle mensen, geobsedeerd
door altijd dezelfde Geliefde en door de eenzaamheid die haar verblijf in de verte
met zich brengt. Dat kan, zegt de moralist, op toekomstige zelfherhaling wijzen,
maar - zie Wolkers, zie Achterberg - eenzijdigheid en eentonigheid zijn niet identiek.
En ik verwacht dat Ouwens' schrijverschap, als het hunne, van een polyfone
eenzijdigheid zal zijn.
Jacques Kruithof

1) Zie G's interview met zichzelf, Vrij Nederland 23.XI.'68; p. 21, en zijn Dagboek (Moussault,
1967), p. 167 vv.
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Tonic voor een kater
Peter van Gestel, Een kanjer van een kater. Drie Novellen. Bussum 1969.
Paul Brand. Parabolen 2
Mijn boekrecensies, die door sommige provincialen zelfs voor litteraire critieken
worden aangezien, ontstaan niet zozeer uit een innerlijke behoefte - het zal mij een
zorg zijn wat andere lieden schrijven -, alswel uit een wellicht iets te geprononceerd
gevoel voor efficiency. Ik lees tóch al alles wat me voor de voeten komt, dus gaat
het in ene moeite door. Bovendien mag je het recensie-exemplaar houden en krijg
je zo af en toe een paar tientjes toegestuurd. Verder zie ik niet zoveel verschil tussen
een criticus en een gewone lezer. Dat de eerste in staat zou zijn met meer gezag een
boek te beoordelen wordt algemeen erkend, doch de herkomst van dit gezag is
dubieus. De vraag naar deze herkomst trouwens evenzeer, want zolang de lezers hun
oordeel opschorten totdat de krant of het maandblad uit is, zullen er mensen nodig
zijn die af en toe een critiek afscheiden. Het is zaak met gelatenheid te aanvaarden
dat men een radertje is in het apparaat dat boekenmarkt heet, of misschien heet het
wel anders, maar dat doet er verder weinig toe. Boeken moeten geschreven, gedrukt
en onder het publiek gebracht worden en deze en gene verdient er een paar centen
aan, ik ook, te weten door ze af te kraken of te prijzen. Het afkraken is gemakkelijk,
het prijzen moeilijk. Het is gemakkelijk van een slecht boek te zeggen dat het
waardeloos is en het een trap na te geven, b.v. door het op ironische wijze weg te
schrijven, maar wat moet je in 's hemelsnaam zeggen van een boek dat je goed vindt.
Deze inleiding, die naar ik aanneem te lang en niet ter zake doende gevonden zal
worden, heb ik nodig als aanloop naar de drie novellen van Peter van Gestel. Ik wordt
geacht er een bladzijde over vol te schrijven, doch zie op tegen de taak voor mezelf
rekenschap te moeten afleggen van het feit dat ik ze - terwijl ze niet uitzonderlijk
zijn; er verschijnt meer op dat gebied en Wolkers b.v. evenaren ze niet - toch bijzonder
goed vind. Ik zou de kwestie kunnen omzeilen door een korte inhoud van de verhalen
te geven of er zelfs stukken uit te citeren - dat wordt vaak gedaan -, doch dit lijkt me
in dit geval een te goedkope oplossing. Waarom houdt U van spinazie of juist niet?
Beschrijft U de smaak eens? Waarom apprecieer ik de verhalen van Van Gestel?
Maar daar ben je toch juist voor, zal hier en daar een lezer opmerken, en vermoedelijk
heeft hij gelijk. Maar dat is het probleem niet. Mijn probleem is dat het half drie in
de nacht is, dat ik de
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drie verhalen in één ruk heb uitgelezen, geen enkele notitie heb gemaakt en misschien onder invloed van een flesje Hero Tonic, geen alcohol bij literatuur, vind
ik - lijd aan zelfverwijt. Een criticus - dat ben ik dan - is ook maar een subjectief
ventje met subjectieve meningen en reacties, die God weet het hoe ontstaan. Het zal
wel weer met mijn jeugdervaringen te maken hebben en zo. Om duidelijk te maken
waarom het werk van Van Gestel bij mij aanslaat en dat van Vinkenoog - ik noem
maar een willekeurige zijstraat - niet, zou ik derhalve over mezelf moeten schrijven.
Weliswaar mijn meestgeliefd onderwerp, maar niet voor dit honorarium.
Al met al nog steeds niets over Van Gestel - die jongen verdient beter. Dus toch
maar een poging gewaagd. Het boek bevat drie verhalen over mensen. Verschillende
mensen in verschillende relaties tot elkaar, maar met een centraal gegeven. Wie is
de meerdere van wie en wie behaalt de overwinning. Als twee mensen elkaar
ontmoeten vindt er ogenblikkelijk een schikking plaats en wordt de een de meerdere
en de ander de mindere. De rangorde is omkeerbaar, want de een kan groeien en de
ander krimpen en verder kan de verhouding tussen de betrokkenen een tijdlang troebel
zijn, een uitgestelde rangschikking, zoals tussen de twee vrienden, tussen de twee
broers en tussen de winkeldief en de warenhuisdetective, maar uiteindelijk moet er
een overwinnaar tevoorschijn komen. Het wordt aan de lezer overgelaten uit te maken
wie de overwinnaar is. De onbehouwen loltrapper, die tenslotte midden in de nacht
vertrekt zonder de vrouw van zijn vriend bezeten te hebben, of de vriend, die is
teruggezakt in een kneuterig burgermansbestaan en die zijn vrouw mag houden omdat ze voorbestemd was voor een kneuterig burgermansbestaan. De jongere broer,
die het overleeft zonder zijn oudere broer al die jaren van geestelijke onderdrukking
betaald te hebben gezet, of de broer, die dood is en nooit zal weten of de ander geraden
heeft waarom hij vluchtte. De winkeldief, die in het gesticht wordt gestopt en
ongestoord mag verderwerken aan zijn hersenschimmig levenswerk, of de detective,
die hem gepakt heeft en zich levenslang zal afvragen wat er nou toch wás met die
man, of die zich echt met opzet heeft laten pakken. Is er inderdaad sprake van
overwinningen, en zo ja, zijn deze de moeite waard. Rest mij nog te vermelden deze zin kan er zo uitgelicht worden voor het prospectus -, dat deze verhalen
kernachtig en scherpzinnig, met een zweem van cinisme, geschreven zijn en een
beklemmende werkelijkheid tonen.
Anton Fasel
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Eigenlijkheid en vervreemding
Herman Berger. De progressieve en de conservatieve mens. Dekker en
Van de Vegt. Nijmegen-Utrecht 1969 196 bl. f 13,50
Het nieuwe boek van Berger is niet denkbaar zonder zijn dissertatie over Ousia in
de dialogen van Plato en zijn vorig jaar verschenen studie Op zoek naar identiteit.
Het is duidelijk een hernemen van dezelfde problematiek, maar nu in een meer
toegankelijke vorm en toegespitst op een actuele kwestie.
Denken beweegt zich tussen verstening en verdamping. Het eerste, het
uitgangspunt, is voor Berger dat wat de filosofen onder ‘wezen’ en ‘identiteit’ verstaan
hebben, het tweede de interpreterende, hermeneutische beweging die aan het ‘vaste
zijn’ vruchtbaarheid geeft. De eigenlijke gedaante van het zijn is voor hem het unieke
en onherhaalbare individuele bestaan. Het individu, die ‘bundel van vooroordelen
en mogelijkheden’ (bl. 81) gaat boven de soort, het is een grotere waarheid. Vanuit
het individuele bestaan wordt de wereld gezien als een tekst die gelezen en
geïnterpreteerd moet worden. Die tekst is ten opzichte van de lezer een gegeven van
buiten dat zijn lectuur en aandacht normeert; tegelijk is hij het ‘vreemde’ en ‘andere’:
in de interpretatie verwerkelijkt de lezer de mogelijkheden van zijn eigen bestaan.
Berger past hermeneutische categorieën toe op het bestaan van de mens. Hij ziet de
tegenstelling tussen de conservatieve en de progressieve mens in hermeneutisch
perspectief. Filosofie is voor hem niet de aanschouwing van eeuwige wezenheden,
evenmin de marxistische eenheid van theoria en praxis, maar hermeneutiek.
Er zijn fundamentalisten, die elke interpretatie afwijzen en de pretentie hebben de
tekst die hun geboden wordt vruchtbaar te maken zonder er iets aan te veranderen.
Dat zijn de conservatieven. Hun houding wordt beschreven als een vorm van
vervreemding, immobilisering van menselijke mogelijkheden. Een tweede vorm van
vervreemding is de rebellie. In Berger's eigen woorden: ‘Binnen de eerste vorm van
echte vervreemding waarin de persoonlijke stellingname afgewezen wordt, moest
de conservatief geplaatst worden. Deze tweede vorm van de echte vervreemding
omschrijf ik als het terrein van de rebellie, het totale en ongenuanceerde “nee”-zeggen.
Ook de rebel is dus een vervreemding van het progressieve wezen van de mens. Het
is niet uitgesloten dat sommige mensen die men progressief noemt, in feite onder de
categorie van de rebel ressorteren.
Tenslotte, we ontdekken het verband tussen de trits conservatief, rebel, progressief
en de trits die de analyse van de hermeneutische situatie ons aan
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de hand deed. In de termen van de hermeneutiek is de conservatief degene die vervalt
in het fundamentalistisch objectivisme, is de rebel degene die vervalt in het
subjectivisme van het “hineininterpretieren” en is de progressief identiek met de
interpreet: degene die én zijn eigenheid inzet én zijn genormeerdheid aanvaardt.’ (bl.
110).
Met dit lange en typerende citaat is dit boek uiteraard onvoldoende samengevat.
Maar het is duidelijk geworden, waar de grond van Berger's inspiratie ligt: in de
ervaring dat feitelijkheid en eigenlijkheid niet samenvallen. Een minimum aan
dualisme is nodig voor interpreteren en werken. En dit dualisme is niet op te heffen,
evenmin als het individuele standpunt op te heffen is. De waarheid moet altijd nog
gevonden worden en dan nog is zij altijd pluriform. Verder blijkt dat het hier niet
gaat om een psychologische karakterisering van bepaalde mens-typen, over c-schalen
en p-schalen of andere anecdoten. Berger ziet principieel af van elk psychologiseren
en naar mijn gevoel komt dat zijn boek ten goede: zijn kritiek gaat nu veel dieper en
bestrijkt een ruimer terrein. Zij is - misschien daardoor - ook volkomen vrij van de
bijna paranoïde achterdocht waarmee de tegengestelde groeperingen elkaar de laatste
tijd gewoon zijn te bezien en toe te takelen. Ik geloof dan ook dat het boek van grote
betekenis kan zijn voor mensen die ernst maken met de zaak zelf waar het over gaat
en die niet willen volstaan met het gezelschapsspelletje van de tegenstellingen.
Met al zijn kalmte en zijn klassieke evenwichtigheid prikkelt dit boek hier en daar
toch tot vragen en kritiek. Ik probeer daar iets van onder woorden te brengen, waarbij
ik nadrukkelijk vooropstel, dat de problematiek zoals hij hier geschetst is, voor mij
volkomen legaal en onontkoombaar is. Ten eerste. Vanaf het eerste hoofdstuk wordt
consequent de antieke theoria als een van de wereld afgekeerd schouwen van vaste
en algemene wezenheden verworpen ten gunste van een werkend, interpreterend,
hermeneutisch denken. Mijn vraag is nu a. is deze omschrijving van de theoria wel
juist en b. hoeveel interpretatie en werk bevat die theoria dan nog zelf? Mij dunkt
dat op de eerste vraag negatief geantwoord moet worden. Theoria is in de antieke
filosofie - of liever in het antieke leven - niet zozeer het verzadigd, bezittend en
conserverend schouwen van vaste wezenheden in hun onveranderlijke identiteit als
wel: het verbaasde toezien bij gebeurtenissen die zich zonder ons toedoen voor onze
ogen voltrekken bv. religieuze plechtigheden. Het verschil is hemelsbreed. In het
eerste geval is de wereld al identiek en eigen, in het tweede blijft hij eindeloos vreemd.
De theoria is niet aan de interpretatie voorbij, zij blijft voorlopig in een aarzelende
aanzet steken, verpletterd door het vreemde. Theoria heeft betrekking op de
interpretatie als eindeloze opgave, en wanneer inderdaad die opgave eindeloos is
d.w.z. wan-
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neer de vervreemding niet restloos op te heffen is, hoort de verwonderde, versufte
theoria wezenlijk bij een interpreterend, voorzichtig taxerend en geleidelijk zich
toeëigenend bestaan. Zij is de positieve en noodzakelijke vervreemding, het geworpen
zijn in de wereld van het andere. In het eenzijdig prijzen van de actie vergist Marx
zich en alle anderen ook. Zonder deze impopulaire uitspraak kan een filosoof niets
beginnen.
Ten tweede. Iemand die na Adorno's Jargon der Eigentlichkeit het woord
‘eigenlijkheid’ zo vaak en principieel gebruikt, moet daarvoor zwaarwegende redenen
hebben. Berger geeft die redenen niet expliciet aan, maar zijn boek zelf maakt
duidelijk, waar ‘eigenlijkheid’ een sleutelwoord moet zijn. Het is een ‘product’ van
een interpreterend bestaan en van het verzet tegen de vervreemding. De woorden
‘eigenlijkheid’ en ‘vervreemding’ horen bij elkaar en het is wat wonderlijk of dom,
dat sinds Adorno op het eerste een taboe zou liggen, terwijl het tweede een
modewoord kon worden, compleet met een eigen jargon. ‘Eigenlijk’ pleit dit dus
voor het boek van Berger, maar toch moest ik steeds aan Adorno denken en nog
sterke aan een boer die ik ken en die te pas en te onpas het stopwoordje ‘eigenlijk
en zo’ gebruikt. Vooral dat ‘en zo’ vind ik erg mooi. En tegelijk bedenk ik, dat
‘eigenlijkheid’ misschien wel de oudste inzet van het filosofisch denken is. Want
voordat ‘filos’ ‘vriend’ betekende, betekende het ‘eigen’. Is filosofie iets anders dan
‘eigen-wijsheid’?
Het derde punt betreft Berger's religieuze beschouwingen. Het is van meet af aan
duidelijk, dat hij aan een theologische faculteit doceert. Belangstelling voor de
religieuze actualiteit lijkt niet op de laatste plaats tot dit boek geïnspireerd te hebben.
Toch doet het wat vreemd aan het Katholiek Archief en de bisschoppelijke
vastenbrieven geciteerd te zien te midden van Aristoteles, Plotinus, Hegel en Marx.
Ongetwijfeld staat dit ook in dienst van het laatste hoofdstuk. ‘God is de garantie
van wat principiëel ondoorzichtig is’. Daar lees ik: ‘onze eigen mogelijkheden
overstijgen ons omdat ze ons aangeboden worden’ (bl. 180). God is degene die dit
aanbod doet. Hier spreekt de theoloog. Zou ook niet te zeggen zijn, dat, wie ook het
aanbod doet - en dan is het woord ‘aanbod’ al een interpretatie in een bepaalde,
persoonlijke richting - het feit dat de werkelijkheid en onze mogelijkheden ons
gegeven zijn, ons niet tot theologie hoeft te leiden, maar juist tot theoria in de zin
die dat woord al had voordat de filosofen het verschraalden? En is degene die zich
aan die theoria bezondigt, dan een progressieve of een conservatieve mens? Waar
staat de mens die het levenslang en hardnekkig niet weet?
Corn. Verhoeven
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Een nieuw religiebegrip
A.J. Nijk, Secularisatie, Lemniscaat, Rotterdam, 1968.
De tweede druk van de dissertatie van A.J. Nijk, Secularisatie, uitgegeven bij
Lemniscaat te Rotterdam, is uitverkocht, de derde druk is ter perse. De promotie
vond plaats op 22 maart 1968. De derde druk is dus binnen negen maanden
noodzakelijk geworden. Dat is, zeker voor een nederlands proefschrift, een uitermate
zeldzaam verschijnsel. Een verklaring voor dit feit moet gezocht worden zowel in
het onderwerp als in de hoge kwaliteit van dit boek.

1. Het gebruik van de term secularisatie
‘Secularisatie’ is een sleutelwoord van onze tijd, gebruikt door theologen, filosofen,
historici, sociologen en door ieder die zich rekenschap wil geven van onze tijd in
zijn verhouding met het verleden. Sommigen duiden die verhouding positief, anderen
zien in het verschijnsel van de secularisatie slechts de afval van de authentieke
waarden uit het verleden. Dat is in katholieke kringen lange tijd de gewoonte geweest
maar onder invloed van Gogarten en de populariserende verbreiding van diens
gedachten door Harvey Cox is de positieve duiding van de secularisatie thans ook
onder katholieken wijd verbreid. Maar wat zijn de gedachten van Gogarten waard?
Nijk begint zijn boek terecht met een historisch overzicht en een kritische
beschouwing omtrent de term ‘secularisatie’. Ik beperk me tot de centrale kwesties.
De oorsprong van het woord ligt in de politieke en juridische sfeer. Daar gaat het
om de overdracht van kerkelijke soevereiniteits- en eigendomsrechten aan de staat.
Aan het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw vinden met name in
Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland ingrijpende secularisaties plaats. Door die
gebeurtenissen gaat in christelijke kringen de negatieve betekenis van het woord
overheersen: het beduidt onrecht en usurpatie, diefstal op grote schaal. Een 19de
eeuws katholiek zou moeilijk kunnen begrijpen dat christenen uit de 20ste eeuw met
waardering over de secularisatie spreken.
‘Secularisatie’ is intussen niet langer een beperkte politiek-juridische categorie:
het heeft in het begin van de 20ste eeuw een belangrijke verbreding ondergaan. Men
heeft zich gerealiseerd dat behalve landgoederen allerlei domeinen des levens door
de Kerken beheerd werden, terwijl die domeinen met de godsdienst eigenlijk geen
dwingend verband hebben. Het zijn seculiere
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domeinen en men is van mening dat die op seculiere wijze behandeld moeten worden.
Met name denkt men aan onderwijs en opvoeding, en aan de politiek die om concrete
maatregelen vraagt die niet uit de religie afgeleid kunnen worden. ‘Secularisatie’
staat dan voor een cultuurpolitieke en geestelijke emancipatie uit een onrechtmatige
bevoogding door de Kerken. De Kerk spreekt dezelfde taal, maar voorzien van een
andere index: de secularisatie is voor de Kerk afval van het christendom.
Die houding wijzigt zich geleidelijk, vanaf 1928, onder de invloed van de
oecumenische bezinning. Zeker, secularisatie is een rivaal van het christendom. Maar
hoe komt het dat de beoefenaars van de wetenschap zo moeilijk voor het christendom
kunnen worden gewonnen? De wetenschap is misschien ook een rivaal, maar de
wetenschap brengt waarheid aan het licht en de wetenschaps-beoefenaars zijn ernstige
mensen en de wetenschap draagt bij tot het welzijn van iedereen. Hoe is het mogelijk
dat er een rivaliteit bestaat tussen de waarheid van het christendom en de waarheid
die daarbuiten ontstaat? Komt dat niet omdat beiden zich van elkaar hebben
geïsoleerd? Dan is zo'n isolement fataal en dient er contact gezocht te worden, en
vanaf dat ogenblik is een puur-negatieve waardering van de secularisatie niet meer
mogelijk.
Niet minder groot is de invloed van Dietrich Bonhoeffer geweest. Hij spreekt
nauwelijks over secularisatie, wel over de mondig geworden mens en over de
menselijke autonomie. Daarbij is opvallend dat Bonhoeffer de moderne vorm van
menselijk bestaan die hij als mondigheid aanduidt, radicaal aanvaardt. Die aanvaarding
is een onderdeel van een theologische herbezinning. Bonhoeffer stelt dat het
toekomstige christendom ‘religionslos’ zal zijn. Het woord ‘religie’ had reeds bij
Barth een negatieve klank gekregen op grond waarvan het voor Barth in tegenstelling
stond met het echte geloof. Bonhoeffer beschouwt de religie als een historisch
verschijnsel, een door het verleden bepaalde uitdrukkingsvorm van de mens. Maar
wat het religie-loze christendom is, daarover heeft Bonhoeffer niets duidelijks gezegd.
Gogarten brengt dan, in 1953, de gedachte naar voren dat de secularisatie als een
vrucht van het christelijk geloof beschouwd moet worden. De moderne mens is door
historiciteit getekend en de gang van de historische ontwikkeling is door het duitse
idealisme (Hegel) aan het licht gebracht: de mens ontwikkelt zich tot vrijheid en
mondigheid. Paulus en Luther waren reeds stadia op deze weg. Met name de wereld
van Luther was een seculiere wereld. Secularisatie is het proces waarin christelijke
kennis en ervaring veranderd worden in kennis en ervaring die de mens op grond
van zijn verstand kan opdoen. Secularisatie is dus iets anders dan secularisme.
Secularisatie houdt de toekomst open zonder dat men de verwachting van een
uiteindelijke betekenis opgeeft. In het secularisme is dit vragende niet-weten afwezig:
men meent alles al te weten of men geeft het vragen prijs.
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De fundamentele gedachte van Nijk is ‘dat het werk van Gogarten slechts in schijn
een keerpunt is geweest in het denken over secularisatie doch in feite een verdere
ontwikkeling heeft geblokkeerd’ (blz. 60). Hij vraagt zich vervolgens af of de term
secularisatie wel geschikt is ‘om het historische proces te typeren, dat gemeenlijk
met deze term wordt aangeduid’ (blz. 64). ‘Het woord secularisatie roept namelijk...
het onderscheid tussen twee sectoren van menselijk leven op waarvan het eerste
specifiek godsdienstig, sacraal, geestelijk en het tweede specifiek niet-godsdienstig,
profaan, wereldlijk zou zijn en waarbij de tweede sector aan de eerste ondergeschikt
werd geacht’ (blz. 65). En men denkt de secularisatie derhalve als het proces waarin
bepaalde zaken van de eerste sector overgeheveld worden naar de tweede. ‘Het
gebruik van de term secularisatie betekent daardoor... de voortdurende bevestiging
van het traditionele onderscheid tussen de twee genoemde levenssferen’. Het
consolideert derhalve een bepaalde opvatting van religie, de traditionele opvatting
namelijk, en Nijk vraagt zich af of juist die traditionele opvatting nog houdbaar is.

2. Secularisatie als godsdienstsociologisch probleem
In het tweede deel van zijn boek toont Nijk allereerst aan dat veel
godsdienstsociologische onderzoeken opereren met het traditionele religie-begrip:
het religieuse en het profane als twee gescheiden domeinen, en de secularisatie als
een proces van overhevelen. Welnu, er blijkt steeds meer te worden overgeheveld.
En dus wordt het sombere apriori bevestigd: het heilige gaat in de huidige
maatschappij steeds meer verloren. Nijk merkt op dat die conclusie te verwachten
was, want ‘het heeft er alle schijn van dat hier met een opvatting van godsdienst
gewerkt wordt, waarin de onverenigbaarheid van godsdienst en het moderne leven
bij voorbaat is ingebouwd’ (blz. 95). Men komt er niet met deze opvatting van religie.
Veronderstel eens dat het huidige godsdienstige leven anders verloopt dan vroeger.
Dan kan het niet adekwaat beoordeeld worden aan de hand van maatstaven die tot
het verleden behoren. We moeten komen tot een andere uitleg van het moderne leven.
Een dergelijke uitleg veronderstelt echter een andere opvatting van de godsdienst
(blz. 100). Dat is niet eenvoudig. We zijn kennelijk zwaar gefixeerd op de historische
notie van wat godsdienst is en moet zijn (blz. 120). We behoren ons te bewegen in
de richting van een religie-begrip waarin godsdienstigheid en kerkelijkheid allerminst
behoeven samen te vallen.
Ontwikkelingen in die richting blijken ook binnen de godsdienstsociologie op te
duiken. Vooral Luckmann en Matthes realiseren zich dat de voorgaande onderzoeken
de werkelijke godsdienstigheid van de moderne mens niet op het spoor kónden
komen. De kerkelijke godsdienstigheid is thans een marginaal
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verschijnsel, en de vraag is hoe de moderne duidingen van de werkelijkheid zich tot
de - niet langer kerkelijke - godsdienstigheid verhouden. De veronderstelling rijst
dat de kerkelijke godsdienstigheid steeds minder plaats inneemt omdat de huidige
mens zich in de traditionele duiding niet langer herkent. Die traditionele duiding was
één en enkelvoudig, terwijl onze samenleving wordt gekenmerkt door pluralisme
(Tenbruck).
Hoe staat het voorts met het dualisme waarin men Kerk en maatschappij met elkaar
in tegenstelling brengt? Dualistisch denkend moet men zeggen dat de Kerk steeds
meer functies aan de maatschappij verliest. Maar is het niet veeleer zo dat de functie
van de Kerk van karakter verandert (Matthes)? Wie dat verdedigt zou niet langer
dualistisch mogen denken. Hij zou moeten zeggen dat de Kerk bepaalde, aanwijsbare
functies aan de maatschappij verliest maar dat ze daardoor pas een totale
maatschappij-functie kan winnen.
Nijk staat sympathiek tegenover deze gedachte maar hij oordeelt dat ze nog
onvoldoende tot zichzelf is gekomen en ondanks alles nog met traditionele begrippen
opereert. Functie-verandering is positiever dan functie-verlies maar: ook zo
veronderstelt men ‘iets’ (te weten ‘Kerk’ of ‘godsdienst’) dat in de maatschappij
functioneert, en zodoende brengt men dat ‘iets’ toch weer met de maatschappij in
tegenstelling. Dat levert dus niet het nieuwe religiebegrip op waarnaar we op zoek
wilden gaan.

3. Het probleem van de godsdienst in de hedendaagse samenleving
‘Wat moeten we onder godsdienst verstaan, wanneer we de traditionele opvatting
van godsdienst ontoereikend achten?’ (blz. 164). Nijk voelt zich bij zijn verder
onderzoek gesteund door een klein geschrift van Luckmann, Das Problem der Religion
in der modernen Gesellschaft.
Luckmann beschouwt de individuatie, waardoor de mens zichzelf wordt, als het
godsdienstige fenomeen bij uitstek. De mens wordt zichzelf inzover hij afstand weet
te nemen van de onmiddellijke eisen die het leven hem stelt. De mens is dus
godsdienstig voorzover hij zichzelf als een natuurlijk gegeven transcendeert. ‘Hij is
godsdienstig voorzover hij bezig is in de volle zin van het woord... mens te worden’
(blz. 176). Hoe kan de mens zichzelf worden? Daartoe is de ontmoeting met de
medemens vereist. Die vindt plaats in de samenleving. Dat is geen star systeem van
instituties maar primair een samenhang van betekenissen. Aangezien de mens
godsdienstig is voorzover hij zichzelf transcendeert en aangezien daartoe de zinvolle
orde van de samenleving vereist is, heeft de samenleving zeer veel met de religieusiteit
te maken. De mens die zich vrij invoegt in deze zinvolle orde en daardoor zichzelf
wordt, handelt godsdienstig. Het proces van individuatie en socialisering is het
godsdienstige gebeuren bij uitstek dat door geen enkele bepaalde vorm van gods-
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dienst als haar eigendom kan worden opgeëist. Deze godsdienstigheid is een universeel
gegeven. Elke bepaalde godsdienst is een beperkte vorm van deze godsdienstigheid
en eerst door deze beperking ontstaat de tegenstelling met de profaniteit.
De eigen opvatting van Nijk zal met Luckmann verwant blijken. Luckmann heeft
gepoogd ‘het verschijnsel godsdienst te peilen tot op zijn anthropologische
grondstructuur’ (blz. 198) en alleen via een anthropologische dieptepeiling kunnen
we onze fixatie op het traditionele religie-begrip overwinnen. Maar eerst formuleert
Nijk zijn kritiek: hoe verhouden zich, bij Luckmann, de samenleving en de zinvolheid
van de orde? ‘Is de samenleving zinvol omdat ze een samenleving is... of omdat ze
een zin belichaamt?’ En derhalve: ‘is godsdienst fundamenteel niets anders dan een
aspect van de samenleving... of is de verhouding van godsdienst en samenleving
ingewikkelder en spanningsvoller van aard dan ons door Luckmann wordt
gesuggereerd?’ (blz. 205).

4. Anthropologisch intermezzo: de vruchtbaarheid van het menselijk
tekort
Een anthropologische diepte-peiling is noodzakelijk gebleken. Op dit punt vertrouwt
Nijk zich toe aan de anthropologie van Arnold Gehlen. Deze heeft zich laten inspireren
door ‘het fundamentele gegeven dat de mens, vergeleken bij het dier, een
“Mängelwesen” is, organisch ongespecialiseerd en ongedifferentieerd wat zijn
instincten betreft, zonder natuurlijk gegeven “Umwelt” en daardoor gedwongen zich
door zijn handelen zelf zijn bestaansvoorwaarden, zijn wereld te scheppen’ (blz.
211). Maar dit gebrek blijkt tevens een voorsprong te zijn: op grond van zijn
natuurlijke onaangepastheid moet de mens een cultuur tot stand brengen. Enerzijds
staat het handelen van de mens niet van nature vast; het is nooit zonder meer
vanzelfsprekend. En anderzijds vertoont het de tendentie om zich te stabiliseren en
volgens een vast patroon te verlopen. Gehlen legt vooral op het laatste punt de nadruk.
Nijk is meer geinteresseerd bij het eerste punt. De fundamentele vraag is voor hem:
hoe komt de mens ooit tot zinvol handelen als het waar is dat geen enkele handeling
hem zonder meer door zijn natuur wordt opgelegd? De mens is onbepaald, hoe komt
hij tot een bepaald handelen? Die vraag is ook aan Gehlen niet ontgaan. Hij heeft
dienaangaande drie verschillende theorieën geformuleerd en daaruit blijkt al dat hij
met dit vraagstuk niet in het reine gekomen is.

5. Godsdienst en hedendaagse godsdienstcrisis: een hypothese
In dit laatste deel brengt Nijk zijn eigen opvatting ter sprake. Allereerst formuleert
hij, vanuit zijn anthropologisch perspectief, een nieuw religie-begrip (A) en vervolgens
duidt hij, in het licht van dat begrip, de hedendaagse gods-
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dienstcrisis (B).

A. Godsdienst in anthropologisch perspectief
De mens is vrij. Hoe komt hij tot handelen? Omdat hij geboren wordt in een bestaande
cultuur die vanzelfsprekende patronen van handelen aanbiedt? Maar hoe is de cultuur
ontstaan? Hoe is het mogelijk dat de mens vanzelfsprekende patronen van handelen
heeft doen oprijzen, terwijl hij vrij en als zodanig tot geen enkele wijze van handelen
bepaald is?
Het uitgangspunt is dus dat de mens vrij is en we onderzoeken de vrije mens
voordat hij tot cultuur komt. Wat betekent het dat hij vrij is? Dat betekent niet slechts
dat geen enkele handeling zich dwingend aan hem voordoet, het betekent evenzeer
dat er gehandeld moet worden, want vrijheid streeft ernaar zich te verwerkelijken.
Dat is het eerste moment: te moeten handelen en niet te weten hoe. Hoe redt de mens
zich uit deze impasse? Hoe zou hij zich anders kunnen redden dan door aan de slag
te gaan? Nog steeds niet wetende hoe te handelen handelt hij. Vele handelingen
zullen derhalve falen. Maar niet alle handelingen blijken te falen. Al experimenterende
blijkt de mens handelingen te hebben verricht die het ongerichte streven van de
vrijheid bevredigen. Blijkbaar is de mens al doende op handelingen gestoten waarbij
hij beseft heeft: ‘dit is het’. Dat is het tweede moment. En er blijkt zich een derde
moment te hebben voorgedaan. De overtuiging bij bepaalde handelingen ‘dit is het’
blijkt de mens zo diep geraakt te hebben dat hij die handelingen telkens weer wenste
te herhalen: zo ontstond de rite en daarin ligt, volgens Nijk, de oorsprong van de
cultuur.
Wat ligt er besloten in het besef van ‘dit is het’? ‘Dat de mens tot een handelen
weet te geraken dat zijn instemming heeft en dat hij met toewijding herhaalt,
impliceert dat hij in dit handelen op een “werkelijkheid” stuit, die voor hem de moeite
van het handelen waard is’ (blz. 271). In een dergelijke handeling en het daaraan
verbonden besef vat hij de ‘werkelijkheid’ die voor hem ultimaal ter zake doet, die
zijn handelen uiteindelijk bepaalt en die Nijk daarom aanduidt als ‘laatste
werkelijkheid’. Die aanduiding is verwarrend. Wie haar verstaat als een versluierde
aanduiding van God raakt hier het spoor van Nijk's gedachte bijster. Nijk bedoeld
met een ‘laatste werkelijkheid’ een werkelijkheid die in het handelen gevat wordt
als een werkelijkheid waarop de mens reageert met ‘dit is het’, ‘dit vervult de tendentie
van mijn vrijheid’. Een laatste werkelijkheid is een werkelijkheid waarmee ik instem
zodanig dat ik de handeling waarin ik die werkelijkheid ervaar, telkens weer met
toewijding herhaal. En Nijk bedoelt bovendien ‘dat men alleen in het toegewijde
handelen weet kan hebben van een laatste werkelijkheid’ (blz. 273). En omdat het
handelen gewaagd moet worden, wordt een dergelijke werkelijkheid slechts
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bereikt door mensen die zichzelf al handelend in de waagschaal stellen.
Het eigenaardige is nu dat het moment waarop de mens ‘dit is het’ zegt, een
dubbelzinnig karakter heeft. Die dubbelzinnigheid kenmerkt de rite, het
sociaal-culturele bestel dat uit de rite ontstaat, en tenslotte het menselijke bestaan in
al zijn aspecten. Wat is dit voor een dubbelzinnigheid? In eerste instantie betekent
het besef ‘dit is het’ dat de mens de last van zijn vrijheid op zich neemt: hij heeft
ervaren dat dit het is, dat deze werkelijkheid de moeite waard is, welnu, hij neemt
de consequenties daarvan op zich: hij wijdt zich toe aan de laatste werkelijkheid: ‘in
de observatie draagt hij de laatste werkelijkheid, waaraan hij zijn menswording dankt,
alsof zij geheel en al van zijn toewijding afhankelijk was’ (blz. 278). Tegelijk is hier
een tweede gezichtspunt van toepassing: de mens weet nu hoe hij moet handelen,
het handelen is hem vanzelfsprekend geworden en tendeert ernaar te worden tot een
automatisme. De bedoelde dubbelzinnigheid is de dubbelzinnigheid van de toewijding
en de vanzelfsprekendheid.
Toewijding en vanzelfsprekendheid zijn niet gelijkwaardig. Primair staat de modus
van de toewijding. Wanneer de mens de ontdekking van een laatste werkelijkheid
hanteert om aan zijn handelen een vanzelfsprekend karakter te geven, betekent dat
‘een omkering die, anthropologisch gezien, van centrale betekenis is’ (blz. 285),
omdat het vanzelfsprekende handelen de mens van de echte betrokkenheid op de
laatste werkelijkheid berooft en hem daarmee op zichzelf terugwerpt. Het gaat
inderdaad om een omkering: de mens dankt zijn menswording aan de laatste
werkelijkheid, want door haar kon hij de crisis (te moeten handelen en niet te weten
hoe) overwinnen; nu echter is hij op zichzelf teruggeworpen en waant hij aan zichzelf
genoeg te hebben.
Vanuit de rite ontstaat een complete cultuur. De samenleving ontstaat als de
groepering van mensen die aan dezelfde riten deelnemen: een collectieve responsie
op een laatste werkelijkheid. Maar juist nu treedt de dubbelzinnigheid scherp aan
het licht. Want dat wij allen aan dezelfde riten deelnemen, versterkt de
vanzelfsprekendheid van ons handelen en bemoeilijkt de authentieke toewijding. Uit
het rituele handelen ontwikkelen zich instituties, ‘afgeleide vormen van het
oorspronkelijke “ideatieve” handelen’ (blz. 288), de kaders bij uitstek van de
vanzelfsprekendheid.
Nu eerst kan Nijk iets zeggen over de klassieke tegenstelling tussen het profane
en het sacrale. In beginsel gaat het hier ‘om nauwkeurig hetzelfde handelen, maar
beide keren in een totaal verschillende modus’. In het sacrale handelen ‘wordt het
handelen dat vanzelfsprekend is geworden en in die zin profaan, opnieuw
getransponeerd in de modus van de toewijding’ (blz. 291). Profaniteit is ‘de relatieve
verzelfstandiging van het vanzelfsprekende handelen’, en sacraliteit is ‘de relatieve
isolering van het toegewijde handelen’. Dat is de principiële aard van de klassieke
tegenstelling. Maar in de geschiedenis
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heeft zich een merkwaardige ontwikkeling voorgedaan: ‘het sacrale en het profane
zijn in plaats van twee alternerende modi van handelen twee gelijktijdige, naast elkaar
bestaande “gebieden” geworden’. Dat leverde een fatale consequentie: als twee
gelijktijdige gebieden behoren het sacrale en het profane ‘tot dezelfde zijnsorde’.
Dus dreigen beide met elkaar verward te raken. Om dat te voorkomen heeft men
alles gedaan om hun onderscheid zo scherp mogelijk te markeren: het sacrale werd
totaal afgeschermd van het profane, het werd door taboes omringd en in tempels tot
de hoogste heiligheid verheven, echter zonder dat men de oorspronkelijke fout, de
gelijkschakeling met het profane, ongedaan maakte (blz. 292).
De rite wordt voltooid in de mythe. Deze hanteert het medium van de taal. In de
taal krijgen alle dingen een definitief karakter. Daarom is de mythe voor Nijk de
definitieve gestalte van de vanzelfsprekendheid. Dat alles drukt Nijk als volgt uit:
de mythe is een interpretatie-schema van de werkelijkheid, een
‘werkelijkheidsdefinitie’, waarin de wereld wordt tot een ‘world taken for granted’
(blz. 298). Natuurlijk, ook de mythe bespreekt een laatste werkelijkheid, maar deze
heeft zijn vreemdheid verloren: hij wordt nog wel erkend als vreemd, maar dat
vreemde staat binnen het reeds vertrouwde. Het verwordt tot ‘een sluitstuk, de garantie
van een in zichzelf besloten werkelijkheid’ (blz. 302). Alle metafysiek, meent Nijk,
tendeert naar een dergelijk sluitstuk.
Hiermee heeft Nijk zijn anthropologische diepte-peiling voltooid en kan hij ons
het nieuwe religie-begrip aanbieden. ‘Godsdienst is, fundamenteel beschouwd, het
handelen dat op een laatste werkelijkheid betrokken is, in de strenge zin van het
woord ‘betrokkenheid’, dat is: in de modus van de toewijding (blz. 305). Waar het
vanzelfsprekend wordt, verliest het handelen zijn godsdienstig karakter. Maar het
kan dat kenmerk weer herwinnen en opnieuw godsdienstig worden. Eerst toen dit
‘na elkaar’ verstaan werd als ‘naast elkaar’ ontstond het specifieke verschijnsel dat
wij gewoonlijk godsdienst noemen. Deze godsdienst is dus ‘een restvorm van het
oorspronkelijke “ideatieve” handelen, die tot een cultureel deelverschijnsel is
geworden’ (blz. 306).

B. Een verkenning van de hedendaagse godsdienstcrisis
Thans keert Nijk terug naar Luckmann die de huidige godsdienstcrisis getypeerd
heeft als het wegvallen van een vanzelfsprekende werkelijkheidsdefinitie, zoals deze
ons vroeger in de mythe en later in de metafysiek werd aangeboden. Inderdaad: het
gaat om een geloofwaardigheids-crisis van de christelijke werkelijkheidsdefinitie
die inhoudt ‘dat deze aardse werkelijkheid betrokken is op en afhankelijk is van een
goddelijke werkelijkheid’ welke identiek is ‘met de God van Israël en met de Vader
van Jezus Christus’ (blz. 314). Die definitie heeft het Westen eeuwenlang beheerst,
echter in een
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grote mate van vanzelfsprekendheid en ten koste van de toewijding en de
godsdienstigheid. Waarom is haar geloofwaardigheid in een crisis geraakt? Omdat
de moderne wereld een plurale wereld is waarin een enkele en exclusieve
werkelijkheids-definitie niet langer aanvaard kan worden. Bedenk daarbij dat het
christendom zich in bedenkelijke mate met de eigen werkelijkheids-definitie heeft
gepreoccupeerd, zodanig dat deze een doel in zich dreigde te worden. ‘Iedere ketterij...
dwingt het gevestigde denken zich uitdrukkelijker te identificeren met de pretentie
de werkelijkheid eens en vooral gedefinieerd te hebben’ (blz. 322). Alle inspanning
wordt erop gericht de eigen definitie steeds meer uit te zuiveren en te perfectioneren.
De aldus geperfectioneerde definitie moet verdedigd worden. Met name tegenover
voorstanders van nieuwe werkelijkheids-benaderingen. In het agressieve defensief
van het christendom worden de voorstanders van nieuwe benaderingen gedwongen
hun eigen benadering als de exclusief-geldige voor te stellen waartoe ze aanvankelijk
nauwelijks geneigd waren. Juist door deze tactiek is de pluralisering van de
werkelijkheidsdefinities een onweerlegbaar feit geworden. Nijk kan zich, op grond
van deze inzichten, niet met Gogarten verenigen: het is niet waar dat de gehele
constellatie van het moderne bestaan een vrucht is van het christelijk geloof (blz.
326). Het streven van Gogarten ‘is in feite een poging om uit de failliete boedel van
de oude christelijke vanzelfsprekendheid tot iedere prijs een christelijke “definition
of reality” te redden, anders gezegd: om de onmogelijkheid van een christelijke
“werkelijkheidsdefinitie” zodanig te definiëren, dat zij opnieuw een christelijke
werkelijkheidsdefinitie oplevert’ (blz. 329).

6. Wat heeft Nijk willen zeggen?
Aan deze refererende uiteenzetting zou ik een nabeschouwing willen toevoegen. Dat
is een uitermate hachelijke zaak omdat juist bij godsdienstige onderwerpen de lezers,
van zijn boek primair en dan van dit artikel, zo verschillend reageren. Ik veronderstel
dat er minstens drie groepen reacties optreden: reacties van mensen die vooral bezorgd
zijn of zo wel recht gedaan wordt aan de authentieke waarden van het christendom
en van de godsdienstigheid; enthousiaste reacties die op een gevoel van bevrijding
berusten; en tenslotte reacties van mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn maar niet
goed weten wat ze met deze gedachten kunnen doen. Vooral tot de eerste en laatste
groep richt ik me.
Aan de bezorgde lezers zou ik willen verzekeren dat Nijk uitdrukkelijk onderscheid
wenst te maken tussen het christelijk geloof en de christelijke werkelijkheids-definitie.
Nijk is niet gelukkig met werkelijkheids-definities. Daarom is reeds de mythe voor
hem secundair ten opzichte van de rite en
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zelfs de rite is nog maar het derde moment, volgend op en afhankelijk van het tweede
moment waarin de mens in het besef ‘dit is het’ weet gestoten te zijn op een laatste
werkelijkheid. Ik weet niet of ik Nijk's plaatsbepaling van de mythe tegenover de
rite kan volgen, maar in dit verband is alleen van belang dat de ervaring van een
laatste werkelijkheid primair moet staan. Natuurlijk, de werkelijkheids-definitie staat
in beginsel niet los van die ervaring, maar helaas heeft ze wel de tendens zich ervan
los te maken. Ze verzelfstandigt zich en wenst zichzelf absoluut te stellen. Maar dan
is ze een uiting van menselijke zelfgenoegzaamheid. Deze echter is een ontkenning
van de menselijke betrokkenheid op een laatste werkelijkheid, want daarin is de mens
juist niet aan zichzelf genoeg. De verzelfstandigde werkelijkheids-definitie staat dus
aan de verkeerde kant: ze ligt ná de omkering van de oorspronkelijke toegewijde
betrokkenheid, de omkering die Nijk zeer terecht ‘van centrale betekenis’ noemt.
Nijk zegt vervolgens dat ook de christelijke werkelijkheids-definitie een
werkelijkheids-definitie is. Dan spreekt hij niet over het christelijk geloof maar over
het denken waarin christenen hebben getracht hun geloof te verantwoorden. De
aanspraken van het geloof staan dus niet in discussie maar wel de aanspraken van
de scholastieke filosofie en theologie. En Nijk bedoelt niet te ontkennen dat de
scholastiek in de Middeleeuwen een reële functie heeft vervuld maar wel ontkent hij
dat dit denken voor alle tijden maatgevend is. Anders gezegd: geen enkel denken is
een doel in zichzelf. Het behoort in functie te staan van... Waarvan? Waarvan anders
dan van het tweede moment: de wetende ervaring dat dit het is. Marx zou zeggen
dat elk denken dat ophoudt zich in functie te weten van... een vervreemd denken is.
De christelijke werkelijkheids-definitie is goeddeels een vervreemd denken, vervreemd
van de realiteit van het geloven. Het behoort zijn pretenties op te geven en zich
opnieuw in functie van het geloofsleven te stellen.
Maar Nijk schijnt niet over het geloofsleven van de christenen te spreken, en ik
stel me voor dat hier het niet-begrijpen van de nochtans geïnteresseerde lezer inzet.
Wat is die fundamentele religieusiteit die Nijk bedoelt? En waarom spreekt hij
nauwelijks over de specifieke godsdiensten en nog minder over de geopenbaarde
godsdiensten? Omdat hij het probleem van de secularisatie behandelt. Nijk heeft
immers aangetoond dat aan het denken over de secularisatie een vast patroon ten
grondslag ligt. ‘Bepaalde domeinen worden onttrokken aan kerkelijke bevoogding’:
het schema van twee rijken, naast elkaar, een kerkelijk en een seculier rijk.
Secularisatie is dan een proces van overheveling: het kerkelijke rijk wordt steeds
leger, tot de leegheid toe, het seculiere rijk wordt steeds voller. Welnu, men heeft
het kerkelijke rijk steeds geinterpreteerd als het godsdienstige rijk. We schijnen ons
dus te bewegen naar een toekomst waarin de godsdienstigheid totaal verdwenen is.
De huidige religieuse mens spreekt dus nu reeds de richting tegen waarin wij, mensen,
ons
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bewegen: hij is nu al een achterhaald en achterlijk fenomeen.
Nijk is op zoek gegaan naar een nieuw religie-begrip omdat hij die conclusie
radicaal verwerpt. Daarbij neemt hij het enig juiste standpunt in: er is metterdaad
een seculariseringsproces gaande en dat proces kan niet ongedaan gemaakt worden.
Het is een feit dat de kerkelijke religieusiteit een steeds meer marginaal verschijnsel
aan het worden is. Maar toch verwerpt Nijk de conclusie dat de religieusiteit steeds
meer wordt teruggedrongen of dat het moderne leven een afval van de echte
religieusiteit zou zijn. Want, zegt hij, de kerkelijke religieusiteit kan niet met de
religieusiteit zonder meer geïdentificeerd worden. De kerkelijke religieusiteit bevindt
zich feitelijk in een duale tegenstelling met het seculiere, met de wereld. Maar de
religieusiteit, in de fundamentele zin, is het grondfenomeen waarbinnen ook de
geopenbaarde religies geplaatst moeten worden, en deze verschilt van de kerkelijke
religieusiteit juist hierin dat ze zich niet tegenover de wereld opstelt. De fundamentele
religieusiteit is immers identiek met de menselijke (en als U wilt: wereldlijke)
toewijding aan een laatste werkelijkheid waaromtrent ik ervaar ‘dit is het’.
Maar wat is die ‘laatste werkelijkheid’ waarvan Nijk spreekt, en wat betekent die
vage uitdrukking ‘dit is het’? Nijk heeft het zijn lezers in dit opzicht niet gemakkelijk
gemaakt. Ik heb al gezegd dat de uitdrukking ‘laatste werkelijkheid’ bijzonder
verwarrend kan werken. Maar bovendien: het heeft er de schijn van dat Nijk een
immense stap zet, terug naar het begin van de prehistorie, terug naar het moment
waarop de cultuur en dus ook de menselijke mens zijn ontstaan. Hier heeft hij zich
sterk door Gehlen laten inspireren, en dat is zijn goed recht, maar wat hij wil zeggen
had hij ook buiten Gehlen om kunnen bereiken. Wat Nijk aan het begin van de
prehistorie verduidelijkt, had hij aan elk mensenleven kunnen verduidelijken.
Natuurlijk, de huidige mens wordt geboren in een cultuur die reeds allerlei vastgelegde
handelingspatronen aanbiedt en misschien groeit hij op in een godsdienstig milieu,
hij heeft een cultuur en een godsdienst. Maar daarmee is het probleem van te moeten
handelen en niet te weten hoe niet opgelost. Nijk wijst zelf in die richting: onze
samenleving is pluraal, er bieden zich vele werkelijkheids-definities aan. En dus sta
ik voor de vraag welke ik tot de mijne zal maken. Of hield onze hypothese in dat ik
door mijn opvoeding al in een bepaalde godsdienst was binnengebracht? Maar ook
dan moet ik die godsdienst nog tot de mijne maken, haar aanvaarden en haar duiden
vanuit het unieke standpunt dat ik ben. Niemand kan zeggen hoe ik dat moet doen.
Vastgelegde patronen maken het mogelijk dat ik op weg ga, maar omdat ik een nieuw
mens ben en anders dan alle anderen is het onmogelijk dat ik, de vastgelegde patronen
volgend, tot de ervaring kom ‘dat dit het is’. Elke mens moet zijn eigen weg vinden,
via zoeken en tasten en dus via het falen en mislukken waarin zijn zelfverwerkelijking
zich tegengesproken weet. Maar het is onmogelijk dat al mijn pogingen
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zullen falen. Eens zal ik de ervaring opdoen dat mijn leven deze en geen andere weg
moet volgen. Dan weet ik mij betrokken op een ‘werkelijkheid die de moeite waard
is’. Ik wijd mij toe aan die werkelijkheid. Dat is religieusiteit, zegt Nijk, en ik ben
het graag met hem eens.
Is dat een vreemde omschrijving van religieusiteit? Het gaat Nijk om de
dubbelzinnigheid van de toewijding en van de vanzelfsprekendheid. Ik denk dat die
formulering moeilijkheden oproept, en met name aan de eigenstandigheid van de
cultuur (het terrein van het vanzelfsprekende volgens Nijk) tekort doet en ik zou het
risico willen vermijden dat we de religieusiteit ten koste van de cultuur zouden
verdedigen. Maar centraal staat bij Nijk dat ik me ofwel, in wat hij toewijding noemt,
aan een werkelijkheid buiten mij overgeef ofwel, en dat zou het vanzelfsprekende
zijn, een dergelijke werkelijkheid niet belangrijk acht omdat ik me terugtrek op
mezelf, een houding waarin ik zelfs God nog op mezelf betrek omdat Hij dan niets
anders is dan het sluitstuk van mijn systeem. Zo gesteld, dacht ik, zal duidelijk zijn
dat de laatste houding de meest nauwkeurige omschrijving is van de areligieusiteit:
de volkomen zelfgenoegzame mens die geen werkelijkheid buiten zich erkent omdat
hij alle werkelijkheid in functie van zichzelf stelt, is per definitie de areligieuze mens.
In feite immers heeft een dergelijk mens zichzelf vergoddelijkt, en eerder nog: in
feite heeft zo iemand de eigenstandige waarde van de medemens ontkent. Dan is de
tegenpool van die houding noodzakelijk de religieuse houding. Religieusiteit is de
erkennende aanvaarding van een werkelijkheid buiten mij die nooit tot zijn functie
voor mij gereduceerd kan worden.
Een dergelijke omschrijving van de religieusiteit is derhalve niet zo vreemd. Ik
meen zelfs dat ze niet nieuw is. Er kan gemakkelijk aangetoond worden dat ze vanaf
Augustinus aanwezig gesteld is, en wel in de thematiek van de mens als ‘capax Dei’.
Daarmee bedoel ik uitsluitend de vreemdheid die de omschrijving van Nijk voor
sommige lezers heeft, te verminderen. Want in een ander opzicht heeft Nijk gelijk:
deze omschrijving is werkelijk nieuw, en wel omdat de oude gedachte, waarnaar ik
verwees, in feite nooit werkzaam geworden is, zoals uit de problematiek van de
secularisatie blijkt en zoals door Nijk is aangetoond. Een denken is slechts werkzaam
waar het zijn invloed doet gelden. Marx heeft ook hier gelijk: een niet-werkzaam
denken is pure speculatie, lijdend aan het euvel van de vervreemding.
Nijk spreekt zo weinig over de geopenbaarde godsdiensten omdat hij de
fundamentele menselijke religieusiteit wenst te ontdekken. Maar had hij dan niet, in
een tweede etappe, het christelijk geloof zijn plaats moeten geven binnen de
fundamentele menselijke religieusiteit? Ik denk dat het moeilijk is aan een schrijver
voor te schrijven wat hij moet doen. In feite heeft Nijk het niet gedaan. En ik meen
te begrijpen waarom. Hij ging uit van de secularisatie, hij heeft de problematiek
ervan open gelegd, hij heeft het denken in het
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traditionele begrip van religie doorbroken naar een nieuw religie-begrip. Daarmee
had hij zijn opgave volbracht. Om een dergelijke reden beschrijft de Ilias de
verwoesting van Troje niet.
Hoe staat het met het Troje van de Kerk? Moet de secularisatie vergeleken worden
met het houten paard? Hooggeplaatste kerkelijke gezagsdragers zijn nog al eens van
die mening. Maar de tijd van de ‘Entsäkularisierung’ behoorde voorbij te zijn. Dat
is niet slechts een kwestie van zogenaamd nuchter realisme maar van overtuiging.
De grondslag daarvan is dat de menselijke ontwikkeling en de geschiedenis een
vindplaats van waarheid is die derhalve niet met de christelijke waarheid in
tegenstelling gebracht mag worden. De duale oppositie van Kerk en wereld behoorde
voorbij te zijn, zo niet dan zal de Kerk het slachtoffer zijn. Maar er is geen enkele
reden om te menen dat de toekomstige ontwikkelingen fataal verlopen. Ook voor
Marx, die de wetten meende ontdekt te hebben waarlangs de toekomstige ontwikkeling
zal verlopen, is het proletarische bewustzijn een wezenlijk onderdeel van de
toekomstige ontwikkeling. Zo is het geloofsbewustzijn een wezenlijk onderdeel van
de toekomstige religieusiteit. Het dunkt mij een boeiende taak aan een dergelijk
proces van bewustwording mee te werken. Kerk en wereld behoren zich niet duaal
te verhouden, maar dat betekent, minstens voorlopig, dat zij naar elkaar toe moeten
groeien. Dat vereist een reflectie over de oorzaken van de scheiding. Het betekent
voor de Kerk dat zij de taak heeft zich af te vragen, bijvoorbeeld waarom het zo lang
reeds aanwezige begrip ‘fundamentele religieusiteit’ in haar niet werkzaam heeft
kunnen worden.
Prof. Dr. H.H. Berger
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[Nummer 56]
Jules Dister
De drie trawanten
Op een gure winteravond sloegen Segher de Zevenster, tandeloze Daan en Hoofdman
de handen in elkaar. Vervolgens lieten ze drank aanrukken en dronken op het
welslagen van hun samenwerking. Ze lieten zich vollopen tot hun strot. Trossen
knoflook hingen aan de zoldering van de vervallen herberg. In de varkensstal knorden
zwijnen en wilde varkens. De stank van mest en afval drong door de muren heen de
gelagkamer binnen, waar de drie trawanten in een hoek naast de kachel zaten. Ze
hadden de koppen bij elkaar gestoken en fluisterden onophoudelijk. Een dikke man
in een vuilwit schort schuifelde somber zwijgend tussen de lege tafels en stoelen
rond en bediende hen op gezette tijden. De stem van Segher de Zevenster rees en
daalde, een stem als een klok. Daan sliste en lispelde. Hoofdman bracht niet meer
als een hees gefluister voort. Zijn stembanden hadden het al jaren geleden begeven.
Ver na middernacht verlieten ze het huis. De waard die luidkeels om zijn geld riep,
sloegen ze met een ijzeren pook de hersens in. Daarna braken ze de ruiten en gooiden
een brandende lucifer op het rieten dak. Binnen de kortste keren stond de hele herberg
in lichterlaaie. De waard lag met gekliefde schedel in zijn deuropening en het vuur
lekte aan zijn voetzolen. In de stal gilden de varkens in doodsnood. Maar alleen het
varken Mizzi slaagde erin met zijn kop door de houten wand te rennen en als enigste
te ontkomen. De lucht zag rood als bloed. De drie mannen keken even toe. Dan
verdwenen ze met snelle stappen in het donker.
Segher de Zevenster zwaaide zijn haak die hem tot linkerhand diende door de lucht
en Daan loensde onder de rand van zijn hoed uit en Hoofdman bromde wat in zijn
baard. Gedrieën liepen ze gearmd over het midden van de weg. Hun stappen klonken
hol tegen de huizen op. Moeders trokken haastig hun spelende kinderen naar binnen.
Jalouzieën ratelden omlaag en luiken klapten voor de ramen. Daarachter sliepen
vaders in hun leunstoelen of staarden naar hun goudvissenkommen of hielpen hun
vrouwen bij de afwas. Oude wijfjes kwijnden weg achter gesloten bedsteedeuren en
oude mannetjes zaten achter slot en grendel in hun spuughoek. Het dorp maakte een
gesloten indruk.
Rovend en plunderend trokken de drie door de straten.
- Pas op voor de drie Boemannen, zeiden moeders dreigend tegen hun dreinende
kinderen. Pas op of ze komen je halen!
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- Laat ze maar komen, zei een halsstarrig jongetje van zeven jaar, dat niet wilde gaan
slapen. Maar in plaats van de drie trawanten kwam zijn vader en sloeg hem met een
eind hout zijn bed in.
- Oei-oei, wat een bruten, wat een vandalen! zei een zeventienjarig meisje
bewonderend tegen haar tachtigjarige minnaar.
Voorzichtig gluurde ze door de gordijnen.
Dan kleedde ze zich gehoorzaam uit en naderde haar bejaarde aanbidder, die haar
spiernaakt afwachtte. Zijn vel hing in rimpels om zijn lijf en hij lachte haar toe met
een mond vol gouden tanden. Met zijn skeletachtige armen omvatte hij haar liefdevol
en begon hijgend en trillend op zijn benen aan zijn uitzichtsloze taak.
De avond viel en de mensen maakten het zich gemakkelijk in hun gebarrikadeerde
huizen. Daarbuiten zwierf het gespuis rond en maakte tot diep in de nacht de wegen
onveilig.
Daarbuiten zaten de drie trawanten ineengedoken op de grond en rekten hun halzen
en huilden naar de maan. Maar daarbinnen was het warm en veilig. En velen maakten
die avond schandelijk misbruik van hun bevoorrechte positie.
Met zijn hoofd in een mierenhoop werd Daan die morgen wakker, knipperend met
zijn oog tegen het eerste licht van de dag. Hij stompte Hoofdman in zijn buik en
wekte ook Segher de Zevenster, die zijn haak muurvast in de grond geslagen had.
Daan goot een scheut benzine uit zijn aansteker op de mierenhoop en stak hem dan
in brand. Tandeloos grijnzend zag hij de mieren in paniek rondrennen en in allerijl
huis en goed verlaten.
Met een lege maag vervolgden ze hun weg. Hoofdman schudde zijn warhoofd,
waarin het helemaal niet pluis was. Daan sliste en schraapte zijn keel en droeg zijn
hoed ver over zijn boze oog, dat met zweren dichtgegroeid was. Segher de Zevenster
trok met zijn been.
Bij de eerste de beste alleenstaande boerderij liepen ze het erf op. Toen alleen de
kettinghond reageerde op hun kloppen en bonzen aan de voordeur braken ze hem
open en drongen het huis binnen. In de eetkeuken plunderden ze de voedselvoorraden
en in de zondagse kamer dansten ze rond de staande klok en verscheurden geld en
waardepapieren in kleine snippers. Ze richtten een enorme ravage aan. En de wijzers
van de koperen klok draaiden ze dol, zodat de klok ratelde en tikte in een razend
tempo en toen stilstond.
Buiten blafte de hond en ging als een wildeman tekeer, tot in de verte boeren
kwamen aanhollen, gewapend met rieken en hooivorken die glinsterden in de zon.
Bij hun nadering maakten de drie trawanten zich uit de voeten. De waakhond bonden
ze los van zijn ketting en hij volgde zijn bevrijders nederig en met gepaste eerbied.
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Achter hun rug botsten de beroofde boeren hun koppen tot bloedens toe tegen de
muren. De boerderij trilde op zijn grondvesten van geweeklaag en gejammer. En de
oudste boer verzamelde zijn familie om zich heen en hief het grijze hoofd en sprak
in naam van alle komende generaties een vloek uit over de hoofden van de indringers,
die hen tot het eind van hun levensdagen moest achtervolgen. Maar de vloek sloeg
terug op zijn eigen hoofd en gebroken zakte hij in elkaar en werd enige dagen later
begraven. En de zonen die uit zijn geslacht voortgesproten waren voerden nog jaren
lang een hard en ploeterend bestaan, vóór ze de koperen klok weer aarzelend aan het
lopen kregen. Onder het lopen maakte Segher de Zevenster zich zorgen over zijn
haak, die op sommige momenten een eigen leven leek te leiden. Dan hield hij hem
niet langer in bedwang, dan moest hij iets kapotmaken, ergens in vasthaken, ergens
doorheen krassen. Soms wou hij dat hij hem af kon hakken. Daan wreef in zijn oog,
dat stak en jeukte alsof de mot erin zat. Het leek hem of er tientallen kleine beestjes
in en uit kropen. En Hoofdman bonkte met beide vuisten tegen zijn slapen. Er was
iets kapot daarbinnen, kerkklokken bonkten in zijn hoofd, stemmen fluisterden, heel
zacht, net niet te verstaan. Mannen met trommels trokken door zijn hoofd, snerpende
mondharmonikaas en de wind blies door de holtes. Heel in de verte klonk het geruis
van water, dat hem van binnen uitholde, uitschuurde, uitsleet. En iedere sekonde viel
er een druppel, met de regelmaat van een klok, zijn hoofd was een klok, de slinger
sloeg heen en weer, daarbinnen...
Met schrille stemmen zongen ze een lied over een verdronken zeematroos, die
geen rust vond in zijn graf:
Daar was er eens een zeematroos
Die had aan varen een broertje dood
Hij hield zich liever aan het glas
Omdat ook zijn vader al verdronken was.

Voor hun ogen doemde een molen op, waarvan de wieken een kruis vormden tegen
de wolkenlucht. Op de open ruimte vóór de molen werd net een bruiloft gevierd en
de kan ging van man tot man. De bruidegom zat aan het hoofd van de tafel en goot
onophoudelijk drank naar binnen. Zijn kop zwol op tussen zijn stijve boord en tegen
de tijd dat de traditionele klompendans begon kon hij nauwelijks nog op zijn benen
staan. De vader van de bruid was er niet veel beter aan toe. Hij had zijn broeksband
losgemaakt om de doorstroming van drank en voedsel te bevorderen en huilde bij
de gedachte aan verloren onschuld en een eenzame oude dag. Vrouwen in gebloemde
japonnen omringden de bruid, die gehuld was in gazen sluiers.
Toen de eerste klanken van de polka ‘En Van Je Ras Ras Ras Op De Matras’
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uit de glimmend koperen hoorns van de muzikale vereniging Sinte Michael
weerklonken, stapte de enige ongenode gast op de bruid toe en voerde haar hoffelijk
ten dans. Een afkeurend gemompel steeg op onder de feestgangers en de bruidegom
ontstak in hevige woede.
Toen de drie trawanten naderbij kwamen vloog het huisraad al door de lucht. De
krijsende bruid vluchtte met gescheurde sluiers recht in hun armen, achtervolgd door
een menigte verhit volk in zwarte gesteven pakken. Daan ving haar op en zette haar
meteen zijn mes op de keel. Verschrikt deinsde de meute terug. Alleen de zatte
molenaar wiekte wild met zijn armen door de lucht en wilde zich naar voren storten.
Maar de omstanders hielden hem tegen.
- Pas toch op, Sef, zeiden ze tegen hem, die drie Galgebrokken hebben het boze
oog op je dochter gericht.
De molenaar werd bleek en trilde als een blad in de wind. Dan knielde hij neer in
het stof en hield smekend de handen omhoog.
- Oh God, bad hij, geef me mijn dochter terug.
Een toevallig in de buurt verblijvend pastoor kwam hierop naderbij en stelde zich
van de toestand op de hoogte.
- Hier helpt geen bidden of smeken, verklaarde hij dan, hier helpt god noch gebod.
En hij zette zich aan de feestdis en deed zich te goed aan spijs en drank, weldra
gevolgd door de bruiloftsgangers die het voorval snel vergaten. Niemand lette meer
op de huilende molenaar, die naar boven klom en de wieken van zijn molen in
razendsnelle beweging bracht om god alsnog tot een uitspraak te dwingen.
Een eind verderop zaten de drie trawanten langs de kant van de weg. De
kettinghond lag aan hun voeten en likte slaafs hun zolen. De bruid zat naast hen,
vastgebonden en ingewikkeld in haar eigen sluiers, zodat ze geen vin kon verroeren.
De zon ging onder. Trommels klonken zachtjes in de verte, over de heuvels. Een
herder speelde op zijn schalmei. De bruid blonk en schitterde, haar kettingen en
ringen rinkelden en lichtten op in het donker. De trawanten naderden haar en weken
weer terug, mompelend en fluisterend. Daan sperde zijn oog wijd open, het kraakte
en knarste, de korsten barstten open en hij keek.
Hij zag katten met gespreide poten over de daken rennen, jammerend en jankend,
en een krolse kater die spuugde en grauwde. Hij sloot zijn oog, want het deed pijn.
Hoofdman ontdekte tussen de wirwar van zijn gedachten naakte wijfjes, die elkaar
achtervolgden en haasje over sprongen in groene weien. Hij zag hun achterste op en
neer wippen en wist niet meer of het vrouwen of konijnen waren. Ze rolden door het
gras, aten slabladen en grote rode wortels. Ze wilden naar buiten, ze klopten tegen
de binnenkant van zijn schedel, ze wilden eruit. Segher de Zevenster had zijn haak
vastgehakt in de grond en
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kwam niet meer los. Hij trok en zuchtte en steunde en helde over naar voren, maar
de haak zat als vastgeroest. De bruid keek nieuwsgierig door het gaas voor haar
gezicht. Ze dacht dat het ergste wat haar gebeuren kon zo erg niet was, want maagd
was ze allang niet meer. Maar ze krenkten haar geen haar, vielen in slaap en lieten
haar daar zitten, ten zeerste geschokt en diep vernederd. Midden in de nacht was ze
getuige van de dromen van Hoofdman, die luid schreeuwend droomde over vrouwen
met zwanenhalzen die besprongen werden door stieren en hengsten, over vrouwen
met zwemvliezen en rode kammen en vissenstaarten en vrouwen met uiers die op
handen en voeten liepen. Die droomde van hanen en kippen en hamers en meteoren
en sterren, zevensterren, staartsterren en kometen. Die verschrikkelijke dingen
droomde.
Onder het kraaien van de rode haan werd Segher de Zevenster wakker met een stijf
been. Hij porde zijn metgezellen op en ze verdwenen in de verte, een lied op de
lippen:
Op een dag dat hij weer dronken was
Verdronk hij jammerlijk in zijn glas
Hij bracht het er niet levend af
En kreeg een waardig zeemansgraf.

Voortlopend langs de wegen vermaakten ze zich ermee de kettinghond op
voorbijgangers af te hitsen, die verlamd van angst bleven staan en zo een gemakkelijke
prooi vormden voor de grijpgrage vingers van de trawanten. Ze ontstalen hen alles
wat maar los of vast zat, van gouden horlogekettingen tot diep weggeborgen medailles
met de heilige maagd en vooral gelukbrengende voorwerpen als daar zijn kippepoten,
konijnenpoten, vossestaarten en elastiekjes in de vorm van een opgerolde slang. Ze
strooiden ze uit over de weg, die weldra bezaaid lag met hoefijzers, rozenkransen,
kruisjes en medaillions, tot aan de gouden horizon toe die schitterde en straalde als
op de eerste dag.
Tegen het middaguur hielden ze een auto aan met een oudere dame achter het
stuur, die heftig tegen het raampje tikte.
- Kwajongens, zei ze.
De drie trawanten verdrongen zich nieuwsgierig om de als een spiegel blinkende
auto. Ze bonsden tegen de raampjes en trokken gekke gezichten. De dame keek
waardig voor zich uit en reageerde niet meer. Ze droeg hemelsblauwe gewaden en
was rijkelijk met juwelen behangen. Hoofdman kreeg een hunkerende blik in de
ogen. Mammie, mammie zoemde het in zijn oren, hemelse moeder, moeder van het
volk. Hij opende het portier en ging naast

Raam. Jaargang 1969

7
haar zitten. Dan opende hij zijn mond en hapte naar adem en stotterde. En hij legde
zijn hoofd met alles wat erin zat aan haar voeten.
Hij bood haar zijn kostbaarste bezit aan, een hoofd vol snot en smeer, vol kwalijk
riekende gedachten, een hoofd waaruit zwarte dampen opstegen en waarin een
onderaards licht scheen. Hoofdman was bereid het haar te schenken, maar de dame
gilde het uit en rende naar buiten, waar ze opgevangen werd door de hond die haar
voor de voeten liep, zodat ze struikelde en in de berm rolde. Daar sprongen de drie
op haar af en ze verkrachtten haar onophoudelijk tot de zon begon te zakken.
Kilometers verderop kegelde haar echtgenoot in een paarse kamerjas temidden
van aristokratiese vrienden in een ondergrondse sociëteit. En speelde daar bridge en
werd dronken en broedde op kleine, onaanzienlijke smeerlapperijen.
Zijn wagen werd door de drie trawanten grondig vernield. Ze scheurden de
bekleding aan flarden, krasten in de lak en gooiden tenslotte een brandende lucifer
in de benzinetank. Een zuil van vuur spoot omhoog en als gekken dansten ze er
omheen. De rode haan hield niet meer op te kraaien.
Millioenen sterren fonkelden aan het firmament, terwijl ze in de nacht ronddoolden.
Daan probeerde met zijn oog de duisternis te doordringen. Hoofdman deed de grootste
moeite de stemmen in zijn hoofd tot zwijgen te brengen. Segher de Zevenster trok
met zijn been. Zijn voet brandde en zweerde. Het hing sterk samen met zijn
psychologiese gesteldheid, want bij innerlijke pijn stak hij scherper als ooit. Vooral
's nachts als hij niet kon slapen, als de wind door de bomen suisde voelde hij zijn
voet groeien en opzwellen. Stormen en orkanen trokken er doorheen, regen, sneeuw
en hagel. Het was een kostbaar bezit, deze bloedende, weervoorspellende zwelvoet.
Segher de Zevenster nam hem in beide handen en zoog aan zijn zwarte tenen. Zijn
twee metgezellen zongen unisono en door merg en been gaand:
Maar in de dood vond hij geen rust
's-Nachts zwierf hij klagend langs de kust
Roepend om zijn fles en zijn karaf
Die hij bitter miste in zijn graf.

Na drie dagen lopen bereikten ze de rand van het bos en daar sloegen ze hun kamp
op. Rond het houtvuur gezeten staarden ze voor zich uit en hun magen knorden. Bij
gebrek aan beter regen ze de hond aan het spit en braadden hem boven de vlammen.
Stilzwijgend verslonden ze hun ouwe, trouwe, maar taaie kameraad. De beenderen
lagen op een hoop in de as. Nooit meer zou zijn vrolijk geblaf weerklinken.
Lichten brandden in de duisternis, blaren vielen van de bomen. Het vuur
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kroop door het hoge gras en verdween in de verte. In de nacht trokken ze verder het
bos in, zich moeizaam een weg banend door het struikgewas. Daan had het gevoel
dat hij op de hielen gezeten werd door wolven en jakhalzen en kraaien in de takken.
Vanuit het kreupelhout prikten groene ogen in zijn rug, maar als hij om zich heen
spiedde zag hij niets en kraakte geen takje. Tegen middernacht stootten ze op een
open plek, waarop een huisje van rode bakstenen stond. Een rooksliert kwam uit de
schoorsteen. Tandeloze Daan stokte.
- Daar ga ik niet naar binnen, zei hij.
Segher de Zevenster aarzelde en schoorvoette.
- Ja, je kunt nooit weten, gaf hij toe.
Hoofdman krabde zich op zijn kop waarin het weer eens een grote janboel was.
Hij voelde alles daarbinnen door elkaar draaien en kronkelen, het leek of zijn hoofd
op hol geslagen was. Vergeefs schudde hij zijn kop. De verwarring daarbinnen hield
aan. Hij zocht naar een passend woord, maar vond er geen.
- Mameluk, zei hij ten einde raad en bemerkte aan de reaksie van zijn metgezellen
dat hij er weer naast zat. Hij spuwde op de grond en liep op het huis af. Er gebeurde
niets.
Met vereende kracht braken ze de deur open en stommelden naar binnen. Boven
aan de trap werden ze opgewacht door een oude houthakker en zijn minderjarige
kleindochter. Met behulp van het licht van een kaars wees hij hun de weg naar hun
slaapplaatsen. Moe en uitgeput vielen ze meteen in slaap.
De hele nacht waakte de houthakker bij het uitgedoofde haardvuur, tot de hanen
kraaiden en het bos rondom in beweging kwam. In een omheinde ruimte achter het
huis maakte een bonte verzameling dieren een oorverdovend lawaai. De houthakker
wekte de trawanten en zette hen een uitgebreid ontbijt voor. Toen ze volgevreten
achterover in hun stoelen leunden bood hij hen beleefd al het goud en zilver aan dat
hij in huis had, maar ze keken er niet eens naar. De houthakker lichtte een plank uit
de vloer en haalde een kous vol geld tevoorschijn, maar de trawanten geeuwden en
reageerden niet. Vervolgens knipte de oude man in zijn vingers en zijn kleindochter
verscheen in de deuropening. Ze maakte een dansje en liep wiegend voor hen heen
en weer. De houthakker stond het zweet in de handen en hij gaf haar ruw een por en
langzaam begon ze zich uit te kleden. Halverwege stond Daan op en gooide haar met
kleren en al de kamer uit. Dan richtte hij zijn blik dreigend op de houthakker die
tenslotte door de knieën ging, een bijl haalde en het interieur van zijn huis aan diggelen
begon te slaan. Toen zijn minderjarige kleindochter er de brand in gestoken had,
draaiden ze haar haar nek om en hingen haar op in de hoogste boom. De oude man
kliefden ze met zijn
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eigen bijl de schedel en hingen hem naast het meisje. Bloed druppelde omlaag uit
zijn gebarsten kop op de grond. Het was het koude jaargetijde en tussen de kale
takken bungelden ze heen en weer en het begon te stormen en te sneeuwen en het
verwoestte huis zakte weg in de modder en de sneeuw.
De drie trawanten braken de omheining open en dreven de tamme dieren het bos
in, waar ze omkwamen van honger en kou of ten prooi vielen aan bloeddorstige,
vleesetende beesten. Op drie bokken joegen ze tenslotte de bossen in, met stokken
op de dieren inbeukend.
- En waren dat nou die beruchte bokkenrijders, Willem?
- Ja, ja.

Richter Roegholt
Blik en veger
Hoe komt het Rode Plein
toch zo schoon
zo schoon als moeders huiskamer?
een vrouwtje veegt het Plein
met blik en veger
zij is niet groot
maar zij bukt niet
het blik aan lange steel
gaat vanzelf open
als het de grond raakt
ook de veger heeft een lange steel
wie zei daar nog
dat de sovjetstaat
niet geolied loopt?
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Susan Sontag
De roman bij William Burroughs
Wat de roman betreft is er onder Engelssprekende schrijvers, critici en lezers sprake
van een opmerkelijke graad van eensgezindheid. Deze eensgezindheid houdt in dat
de roman niet zozeer begrepen wordt als kunstwerk als wel als spiegel van de
werkelijkheid. Voor de meeste mensen bestaat het belang van een roman uit datgene,
waar hij over ‘gaat’, dat wil zeggen het duidelijk omlijnde milieu uit het werkelijke
leven waar de roman zich afspeelt. De voornaamste maatstaf die voor de roman wordt
aangelegd wordt op deze manier in welke mate het nieuws dat elke roman afzonderlijk
brengt over het karakter en over bepaalde situaties accuraat en treffend is en in welke
mate de ‘stellingname’ ten opzichte van het materiaal tot welke hij zich bekent een
wijze stellingname is. Als men al aanneemt dat de roman een serieus doel heeft, iets
anders dan alleen maar verstrooiing, amusement of de mogelijkheid van een vlucht
uit de werkelijkheid te bieden, dan is dat het op verantwoordelijke en intelligente
manier dramatiseren van psychologische, sociale en ethische gegevens en het
verschaffen van informatie. De meeste romans in Engeland en Amerika worden
tegenwoordig geschreven vanuit een verslaggeversconceptie.1)
De situatie wil dat er in het Engels absoluut geen sprake is van een continue
formalistische romantraditie, een traditie, die een alternatief in ere houdt voor de
toonaangevende realistische traditie. Ondanks een groot aantal voorbeelden van
‘experimenteel’ werk is de roman in Engeland en Amerika van een extreem
conservatisme. De eerste en enige pogingen tot het vestigen van een
Anglo-Amerikaanse formalistische traditie worden gevormd door het werk van Joyce,
Virginia Woolf, Beckett, Gertrude Stein, Laura Ridding, Nathanael West en John
Dos Passos, welke laatste doorgaans wordt ondergebracht bij naturalisten als Farrell
en Dreiser. In de twintiger en dertiger
Essay uit de bundel ‘Tegen interpretatie’, die najaar 1969 bij A.W. Bruna
& Zoon verschijnt. Vertaling van P.H.H. Hawinkels.

1) Deze eensgezindheid moet niet te eng geïnterpreteerd worden. Het betekent niet dat men
zich op naturalistische wijze beperkt tot de wetten van het waarschijnlijke of tot wereldse,
prozaïsche of alledaagse stukjes ervaring. Zo wijst de grote bloei die satire en ‘zwarte humor’
de laatste tijd in Amerika genomen hebben niet op een wezenlijke verandering in de
eensgezindheid met betrekking tot de roman die ik hierboven heb beschreven.

Raam. Jaargang 1969

11
jaren heeft het er even op geleken dat er in de praktijk van het omvangrijke verhalende
proza-werkstuk dat we bij gebrek aan een betere naam ‘de roman’ zijn blijven noemen
een beslissende verandering was opgetreden. In de late dertiger jaren echter heeft de
openbare smaak zich weer op grote schaal gewend tot wat als gevolg van de door
deze schrijvers ingevoerde vernieuwingen uit de tijd geraakt leek. En sindsdien
worden de meeste romans die volgens kritische maatstaven serieus te nemen zijn (ik
heb het natuurlijk niet over bestsellers zoals er dertien in een dozijn gaan) weer
geschreven alsof deze schrijvers nooit bestaan hadden. Het werk van de experimentele
schrijvers van de twintigste eeuw, momenteel verheven tot de status van klassieken
en op de universiteiten vol rsepect in klasverband bestudeerd, wordt steeds verder
omsloten door het verleden. Picasso is nauwelijks een ‘modern’ schilder, hij is
nagevolgd door een complete traditie, en die is op haar beurt door verschillende
nieuwere modernismen vervangen. Maar Joyce is nog altijd ‘modern’, staat nog altijd
in de voorhoede; uitgaande van zijn werk of dat van de andere schrijvers die ik heb
genoemd, heeft zich geen letterkundige traditie van enige betekenis ontwikkeld. In
het algemeen is de Engelse en Amerikaanse roman teruggekeerd tot de esthetische
premissen van het negentiende-eeuws realisme waar de kunstenaar ‘vorm’ geeft aan
een bepaalde ‘inhoud’. Volgens deze opvatting kunnen de eisen die de roman als
kunstvorm stelt enkel beschouwd worden als iets bijkomstigs naast datgene waarmee
de romanschrijver zich eigenlijk bezig houdt: de waarheid vertellen.
Ik zou de aandacht voor de vorm zelf willen onderzoeken als criterium voor de
roman in het algemeen. Het spreekt vanzelf dat ik hierbij ‘vorm’ niet bedoel in de
grove betekenis volgens welke wij onderscheid maken tussen de standaardroman in
de derde persoon enerzijds en verhalen in de eerste persoon zoals de roman in brieven
of onder het mom van een dagboek. Met vorm bedoel ik structurering van het
letterkundige werk op een wijze die analoog is aan, niet precies hetzelfde als, de
berekeningen die van oudsher te pas komen aan het componeren van een stuk muziek
of het maken van een schilderij. Toegegeven, het lijkt niet gemakkelijk je voor de
roman vormen voor te stellen die geheel en al quantificeerbaar, abstract zouden zijn
zoals dat in muziek en schilderkunst wel mogelijk is. De primaire manier om de taal
te gebruiken legt verband met iets waarvan wordt aangenomen dat het zich buiten
de taal ophoudt, de zogenaamde ‘werkelijkheid’, en het lijkt niet waarschijnlijk dat
er ooit van de taal gebruik gemaakt kan worden zonder dat verband hoe dan ook in
de beschouwing te betrekken. Desalniettemin is het feit dat letterkundige werken op
vrij primitieve manier aan de ‘werkelijkheid’ refereren op zichzelf geen beletsel voor
een formalistische benadering van de roman. Dat letterkundige werken een
‘onderwerp’ hebben of een ‘verhaal’ vertellen kan heel goed beschouwd worden als
een
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van de meest interessante en beslissende formele conventies in de letterkunde.
De ontdekking van de vorm in de roman in deze zin, hetgeen parallel loopt met
de ontdekking van de roman als esthetisch object, is iets uitgesproken moderns: het
is zonder meer het waarmerk van moderniteit in het literaire proza. Wellicht is Joyce
in Ulysses de eerste schrijver geweest die duidelijk zicht kreeg op een rigoureuze en
omvangrijke formele opzet voor de roman. Proust dient genoemd te worden omdat
hij het begrip ‘muzikale’ gestructureerdheid van de herinnering heeft ingevoerd, nadat hij het vertellen als taak eenmaal had gelijkgesteld met de herinnering als taak.
Maar zij hebben natuurlijk hun voorlopers; een daarvan is Choderlos de Laclos met
Les Liaisons Dangereuses van 1782. Ik noem deze roman als voor zover ik weet de
eerste die georganiseerd is rond de toepassing en de ontvouwing van een enkele,
overkoepelende metafoor, - namelijk het leven, en meer speciaal de emoties en de
erotiek, als oorlog en als strategisch probleem. Henry James is de volgende voorloper,
een stuk bekender, en wel om het idee dat hij in de befaamde Prefaces heeft
uiteengezet: namelijk dat de welgevormde roman tot een eenheid wordt gemaakt
door het gezichtspunt, het controlerende bewustzijn van een waarnemer die midden
in het verhaal wordt geplaatst.
De bedoeling van het opsommen van deze voorbeelden is aan te geven dat de
keuze van het formele beginsel nog steeds open is en onvoldoende ontwikkeld. Een
idee dat in een groot aantal pogingen om complexe vormen voor de roman te
articuleren is aan te wijzen is het zichtbaar maken van de vorm, de structuur. Deze
tendens in de roman loopt parallel met wat er in veel hoger tempo heeft plaats gehad
in architectuur, schilderkunst, muziek, beeldhouwkunst en bijna alle andere
kunstvormen: de bereidheid om het kunstmatige in de kunst te benadrukken.2) Dwars
tegen de oude opvatting in dat de techniek van een kunstenaar onzichtbaar of
tenminste onopgemerkt diende te blijven, staat een groot aantal van diegenen die
strijden voor de rechten van de ‘vorm’ in de literatuur erop het staketsel van het
kunstwerk en de sporen van de arbeid die eraan is verricht aan het daglicht te doen
treden. De schrijver kan bijvoorbeeld zorgen voor ‘voetnoten’ van een
wetenschappelijk of anders een zuiver persoonlijk, idiosyncratisch karakter, die

2) Misschien is dit het moment om het conservatisme in de hedendaagse Amerikaanse roman
te vergelijken met het conservatisme in de academische filmtechniek zoals die tot voor kort
in de V.S. onderwezen werd. Het principe was dat de techniek van de film (cameravoering
etc.) altijd zoveel mogelijk onopgemerkt, dienstbaar aan het verhaal hoorde te blijven. Orson
Welles was met Citizen Kane van 1941 de eerste Hollywoodse regisseur in het tijdperk van
de geluidsfilm die het belang onderstreepte van een bewust artificiële manier om een verhaal
te vertellen.
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dan een soort aanhangsel bij het werk vormen. Voorbeelden: Watt van Samuel
Beckett, het Alexandria Quartet van Lawrence Durrell of Naked Lunch van William
Burroughs. (Het zijn waarschijnlijk dichters als T.S. Eliot met The Wasteland en
Marianne Moore die het moderne model voor deze werkwijze geleverd hebben.) Een
andere werkwijze is het presenteren van een tekst waarin een paar woorden en zinnen
doorgehaald zijn. Voorbeeld: een recente korte roman van de dichter James Merrill,
The (Diblos) Notebooks.
Maar natuurlijk hebben nieuwe soorten orde de neiging er uit te zien als opzettelijke
wanorde. Een van de vooruitzichten die voor hedendaagse kunstenaars het meest
aantrekkelijk zijn gebleken is het ten val brengen van de gevestigde formele
hiërarchieën die in de kunst de toon hebben aangegeven. In de nieuwe muzikale taal
van twaalftoonsreeksen enzovoorts is het essentieel dat elke toon evenveel rechten
heeft als elke andere. Hedendaagse schilderijen zoals de gestreepte doeken van Frank
Stella en de ‘vlaggen’ van Jasper Johns stellen dat elk deel van het doek dezelfde
rechten, dezelfde waarde en dezelfde implicaties heeft als elk ander deel. Trekt men
de lijn door, dan is op zijn minst één richting in zowel het literaire proza als de film,
die voor een belangrijk deel beperkt is gebleven tot het vertellen van een verhaal3)
zoals dat in de roman gebeurt, een uitschakelen van de traditionele suprematie van
‘verhaal’ en ‘intrige’.
Een volgende nieuwe soort orde is het gevolg van het cultiveren van het toeval of
van willekeurige compositiemiddelen. De ontdekking van het toeval als een bruikbaar
element voor de literaire compositie lijkt dwars in te gaan tegen alle gevestigde
formele beginselen in de letterkunde. Maar de esthetica van het toeval kan ook anders
gezien worden dan als stap in de richting van de chaos, namelijk als scherpzinnige
methode om een grotere mate van abstractie in het artistieke object te bewerkstelligen.
Men kan zeggen dat het mogelijk is op goed geluk een groot aantal dezelfde
doelstellingen te verwezenlijken als volgens de meest onverbiddelijke
neomathematische planning. Dat op goed geluk werken voegt een element toe aan
het kunstwerk, namelijk dat het niet alleen abstract wordt maar ook aan alle kanten
open komt te staan. Het accepteren van de willekeur en van toevallige beslissingen

3) De vijftig jaar filmgeschiedenis geven ons een soort beknopte recapitulatie van de meer dan
twee eeuwen lange geschiedenis van de roman. Griffith bijvoorbeeld was de Samuel
Richardson van de film. De regisseur van Birth of a Nation (1915), Intolerance (1916),
Broken Blossoms (1919), Way Down East (1920), One Exciting Night (1922) en een honderdtal
andere films heeft stem gegeven aan een groot aantal dezelfde morele concepties en nagenoeg
dezelfde positie ingenomen ten aanzien van de ontwikkeling van de film als de auteur van
Pamela en Clarissa dat heeft gedaan met betrekking tot de ontwikkeling van de roman.
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bij de constructie van een kunstwerk is natuurlijk voor een gedeelte het gevolg van
het in twijfel trekken van het idee van een gebonden, compleet, aan zichzelf genoeg
hebbend kunstwerk zelf. Fundamenteel voor de moderne esthetica, die teruggaat tot
de Romantici, is het inzicht dat er nooit een voltooid kunstwerk kan bestaan. In het
begin van de negentiende eeuw voorspelde Novalis de komst van een nieuwe literaire
kunst die ofwel uit één ‘totaal boek’ zou bestaan dan wel uit een reeks fragmenten.
Het laatste achtte hij het meest waarschijnlijk. De bedoeling van de kunst van het
fragment, waarvoor een fragmentarisch ‘spreken’ vereist is, is niet de communicatie
te belemmeren maar om die absoluut te maken. Bij een poging om Novalis'
voorspelling te verklaren heeft Maurice Blanchot geschreven: ‘Discontinuïteit in de
vorm is het enige dat geschikt is voor de romantische ironie omdat dat het enige is
dat de coëxistentie van spreken en zwijgen, van spel en ernst, van de behoefte aan
uitleg ook op het gebied van de orakeltaal enerzijds en het onbesliste van een zowel
vluchtige als gedesintegreerde gedachte anderzijds kan bewerkstelligen. Het enige
ook dat geschikt is voor een geestelijke atmosfeer waarin systematiek zowel een
gruwel als een onontkoombare plicht is.’ Novalis' woorden zijn inderdaad profetisch
geweest: het fragment, vaak reusachtig van afmetingen, is een belangrijke literaire
vorm van onze tijd. (Vergelijk Kafka's Der Prozess en Das Schloss, Gadda's Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana, Genet's Notre Dame des Fleurs en de verhalen
van William Burroughs.)
Toch zou het niet met de waarheid in overeenstemming zijn te beweren dat enkel
het fragment, het afgeknotte werkstuk of het onvoltooide boek zouden passen bij de
ironie waarvan ons romantische tijdperk doortrokken is. Een andere karakteristieke
moderne strategie mag evenmin ongenoemd blijven: het weloverwogen, deels
ironische en deels serieuze gebruiken van banale of ouderwetse verhaalvormen. Een
groot aantal hedendaagse schrijvers, op zoek naar vormen die de roman nieuw leven
in zouden kunnen blazen, heeft zich uiteindelijk bekend tot juist de meest verkalkte,
alledaagse, ‘gesloten’ verhaaltypen. (Hoe banaler iets is, des te meer wordt het
mogelijk er op een originele manier gebruik van te maken.) Een voorbeeld is de
manier waarop Burroughs gebruik maakt van het science-fiction verhaal. Een ander
voorbeeld: het gebruik van de ‘spionageroman’ in V van Thomas Pinchon, in welk
boek de conventionele patronen van suspense en zonderling gedrag uit dat genre
worden opgevuld met filosofische en historische mystificatie. (Franse filmregisseurs
hebben op vergelijkbare wijze gebruik gemaakt van het formaat van Amerikaanse
gangsterfilms en B-films: Truffaut's Tirez sur le Pianiste.)
Wellicht is er de laatste tijd geen enkel boek verschenen dat op toon-
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aangevende wijze exemplarisch is voor de nieuwe mogelijkheden om het formele
scala van het literaire proza uit te breiden en gecompliceerder te maken zoals Joyce's
Ulysses dat geweest is, maar de geschriften van William Burroughs treden wat dat
betreft misschien het meest op de voorgrond. Burroughs werd in 1914 geboren in
St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri; hij publiceerde in 1953 onder pseudoniem
een nogal conventionele roman die hij niet tot zijn werk als serieus schrijver wenst
te rekenen: Junkie: Confessions of an Unredeemed Drug Addict. Vanaf het moment
dat hij in 1962 Naked Lunch publiceerde is hij zonder enige twijfel de meest
controversiële en interessante figuur in de Amerikaanse letterkunde gebleven. (Naked
Lunch werd gevolgd door Nova Express in 1964 en The Soft Machine in 1966. Bij
de Olympia Press in Parijs is reeds een vierde boek, The Ticket That Exploded
uitgebracht, maar op het moment dat dit essay werd geschreven was dat in Amerika
nog niet verschenen.)
Burroughs' boeken zijn allemaal fragmenten, en dat in meer dan éen betekenis.
Hij schrijft een serie afleveringen van een reusachtig eindeloos oeuvre. (Tot dusver
lijkt de eerste aflevering, Naked Lunch het meest complex en imponerend.) Verder
bestaat elk van de boeken afzonderlijk uit fragmenten; de lengte, de ontwikkeling
en de rangschikking daarvan beantwoorden zo te zien niet aan een bepaalde volgorde.
‘Naked Lunch kun je aansnijden op onverschillig welk punt waar een afscheiding is
aangebracht’, schrijft Burroughs in de ‘Atrophied Preface’, het ‘geatrofieerde
voorwoord’ dat men aan het eind van het boek kan aantreffen. En ergens anders heeft
hij gezegd: ‘De uiteindelijke vorm van Naked Lunch en de manier waarop de
verschillende afdelingen werden gejuxtaponeerd is bepaald door de volgorde waarin
het materiaal - op goed geluk - naar de drukker is gegaan.’ (Het is misschien de
moeite waard aan te tekenen dat The Soft Machine zoals het in eerste instantie door
de Olympia Press gepubliceerd werd langer is dan het boek met dezelfde titel dat
later in Amerika is uitgebracht, en dat de volgorde van het materiaal anders is.
Het is duidelijk dat Burroughs' boeken niet gelezen kunnen worden als romans in
de conventionele betekenis van het woord. Er is geen ‘intrige’, - al zijn er wel scherven
‘verhaal’. Er is evenmin een ‘karaktertekening’, - al zijn er wel ‘personen’. in Naked
Lunch heeft Burroughs over dit aspect van zijn werk de volgende ietwat misleidende
opmerking gemaakt: ‘Een schrijver kan slechts over één ding schrijven: wat hij op
het moment dat hij schrijft zintuigelijk waarneemt... Ik ben een instrument dat
registreert... Ik haal het niet in mijn hoofd om “verhaal”, “intrige” of “continuïteit”
te gaan samenbrengen. Het is best mogelijk dat ik in zoverre ik erin slaag bepaalde
districten in het psychische proces direct te registreren een beperkte functie heb....
Het is mijn vak niet om onderhoudend te zijn.’ Ik noem deze
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uitspraak ietwat misleidend omdat het misschien een heel goede beschrijving geeft
van Burroughs' gevoelens tijdens het schrijven maar niet van wat hij werkelijk
geschreven heeft. Elk boek van Burroughs is een onirische onderneming. In Naked
Lunch gaat een substructuur van verhaal, karaktertekening en plaatsbeschrijving
ongemerkt over in ‘procedés’, - de sterk geïntensiveerde fantastische schildering van
mensen, plaatsen en handelingen aan de ene kant en wetenschappelijke voetnoten
over drugs, ziektes en volksgewoonten aan de andere kant. Maar in zijn geheel lijkt
dat allemaal maar weinig op de chaos die Burroughs ons voorspiegelt. De afwezigheid
van een intrige betekent nog niet dat er ook geen verhalend element aanwezig is.
Burroughs heeft wat hij te vertellen heeft volgens het principe van het non-lineaire
gerangschikt, in een onbegrensd aantal variaties en herhalingen.
Het grootste deel van Burroughs' bewonderaars, de mensen die niet worden
afgeschrikt door het onaangename van zijn materiaal of gewoon doordat het zo
moeilijk is zijn boeken te lezen, voert tot zijn verdediging aan dat hij ‘satires’ schrijft
op het leven in Amerika en op de Amerikanisering van de situatie in de hele wereld,
op onze dehumanisering als gevolg van de technologie, de sexuele repressie, de
overpolitisering en de dreiging van de Bom. Daarmee verband houdt de zienswijze
dat de bij Burroughs voortdurend terugkerende thema's metamorfose, instant orgie
en interplanetaire invasie een krankzinnige en verminkte vorm van science-fiction
zijn. Hoewel de satirische bedoelingen en het teruggrijpen op de conventies van de
science-fiction niet ontkend kunnen worden en ook niet verwaarloosd dienen te
worden heb ik toch het gevoel dat lezingen als deze Burroughs' talent nauwelijks
enig recht doen. De voornaamste reden dat Burroughs' werk van belang is is het
volkomen nieuwe en ontzaglijk krachtige stemgeluid dat hij heeft laten horen. Strikt
genomen is dat geen enkelvoudige stem zoals dat in oudere literaire prestaties het
geval placht te zijn, maar een stroom fragmentarische en elkaar onderbrekende
stemmen die afkomstig zijn uit schundlectuur, het taaltje van disc-jockeys,
krantenkoppen, schuttingtaal, geflikflooi, wetenschappelijke wartaal, het
bureaucratische jargon, stripverhalen en filmdialogen uit Hollywood. Uit The Soft
Machine: ‘Wij drukken de schrijvers van alle tijden aan de borst, wij registreren
radioprogramma's geluidsbanden van films, geluiden van TV en jukebox alle geluiden
van de wereld klutsen we in een cementmolen en gieten we uit in de weerstand die
ertegen bestaat boodschap “Hallo partisanen aller landen... kappen met woord lijnen...
taaleigen wijzigen... toegang vrijmaken... “toeristen” aan het wankelen brengen...
woorden neer... foto neer... doorbraak naar de Grijze Kamer.’ Toch gaan de stemmen
te langen leste één geheel vormen, om de meest serieuze, doordringende en originele
noot te laten horen die er sinds een behoorlijk aantal jaren in de Amerikaanse
letterkunde geklonken heeft.
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Burroughs' werk kan niet gelezen worden als een voorbeeld van ‘spontaan proza’.
Burroughs is een uiterst bewust en gecompliceerd kunstenaar; hij vertegenwoordigt
het samenvloeien van twee schijnbaar tegenovergestelde manieren om bij het zoeken
naar rigoureuze vormen die geschikt zouden zijn voor de ‘roman’ stelling te nemen.
De ene houdt in dat het zuiver ‘literaire’ karakter van het omvangrijke verbeeldende
prozawerk een beperking is gebleken en dat het hoog tijd wordt voor een injectie
met technieken uit andere media die dan eventueel zou kunnen leiden tot een synthese
der kunstvormen. De andere houdt in dat de bellettrie de taak heeft zichzelf te zuiveren
en strikt literaire expressiemiddelen te ontwikkelen, middelen die precies passen bij
de literatuur (die hier dus onderscheiden wordt van amusement, zedepreek en
‘communicatie’.)
Wat betreft de eerste tendens, daarin hebben we met een oud voorschrift te maken.
Het neerhalen van de strenge onderscheidingen tussen de verschillende genres maakt
deel uit van de rijke nalatenschap van de Romantiek. (Novalis' ‘totale boek’ en
Wagner's ‘gesamtkunstwerk’, het ‘kunstwerk van de toekomst’.) Als we de
aantrekkingskracht die de poëzie van tijd tot tijd op de roman heeft uitgeoefend
terzijde laten dan blijkt de meeste bekoring te zijn uitgegaan van kunstvormen die
met literatuur niets te maken hebben, schilderkunst en film.
Een poging om de bellettristische vormen te reorganiseren volgens schilderkunstige
vormpatronen vormde de inspiratie voor de kunst van Gertrude Stein, zoals zij
duidelijk maakt in haar Lectures in America van 1935 en in The Autobiography of
Alice B. Toklas. De karakteristieke esthetica van de moderne schilderkunst staat of
valt met het benadrukken van het schilderij als fysiek object, als plat vlak; dit vormt
de voorwaarde voor een nieuwe evaluatie van het verschil tussen de vlakke ‘picturale’
ruimte en ‘werkelijke’ ruimte. Gertrude Stein is wellicht de enige auteur die
systematisch moeite heeft gedaan om deze esthetica tot de roman uit te breiden: haar
streven naar ‘tegenwoordigheid’ in het verhaal is analoog aan het omhelzen van het
vlakke, de tweedimensionaliteit van het doek door de moderne schilder. (De
mogelijkheid van uitwisseling tussen literatuur en schilderkunst is ook van belang
geweest voor Amerikaanse dichters van de laatste tijd zoals met name John Ashbery,
Kenneth Koch en Frank O'Hara.)
Maar de schilderkunst is niet zo verbreid als model voor nieuwe opvattingen over
het schrijven als de film. Zulke verschillende schrijvers als Ronald Firbank, Djuna
Barnes (Nightwood), Horace McCoy (They Shoot Horses, Don't They?) en Faulkner
(als voorbeeld moge zijn verhaal Red Leaves volstaan) hebben de principes van de
filmcompositie en het filmische tempo toegepast op verhaal en beschrijving in de
literatuur. In het meer recente verleden hebben Robbe-Grillet en een groot aantal
van de jongere
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Franse romanciers zoals Claude Ollier pogingen aangewend om, zoals dikwijls is
vastgesteld, het ritme van de film en de cameravoering een meer radicale concurrentie
aan te doen op het gebied van de scheppende literatuur.
Ook bij Burroughs is het voortdurend evident dat de film model heeft gestaan.
Weliswaar zinspeelt hij op inspiratie van de kant van de schilderkunst als hij zegt
dat hij ‘collage-technieken’ gebruikt. Hij heeft zich gedurende enige tijd bezig
gehouden, in samenwerking met de schilder Brion Gysin, met schrijven door middel
van het bijeenbrengen van woordstrookjes die in het wilde weg gekozen waren uit
uiteenlopende boek-, dagblad- en tijdschriftteksten. (Het is niet onmogelijk een
vergelijking te trekken tussen deze ‘out-up method’, zoals Burroughs deze procedure
van hem genoemd heeft, en de beroemde artistieke speltechniek die de surrealisten
hebben uitgevonden, le cadavre exquis.) Maar iemand die deze techniek ‘collage’
noemt doet geen recht aan de drastische wijze waarop Burroughs zich bezig houdt
met de ervaringsdimensie ‘tijd’. In de boeken van Burroughs wordt reizen door de
ruimte onveranderlijk weergegeven als een duizelingwekkende reis door de tijd. Een
analoog voorbeeld uit de filmterminologie, ‘montage’, blijkt veel dichter bij
Burroughs' werkwijze te komen dan alle andere aan de schilderkunst ontleende
voorbeelden.
In Naked Lunch schrijft hij: ‘... geneest heen en weer schietende beelden uit
verleden en toekomst door middel van zijn spectrale substantie die vibreert in
zwijgende winden van versnelde tijd... Pik er maar een opname uit... Kan niet schelen
welke...’ Sinds Naked Lunch zijn zijn filmische preoccupaties sterker geworden en
ontwikkeld. Nog niet zo lang geleden, in een interview in de Paris Review, heeft
Burroughs de ervaring vergeleken met een reeks ‘foto's van de werkelijkheid’. En
‘de grijze kamer’, een beeld dat in Nova Express voortdurend terugkeert, is de
fotografische donkere kamer waar de foto's van de werkelijkheid geproduceerd
worden. ‘Een impliciet onderdeel van Nova Express’, aldus Burroughs, ‘wordt
gevormd door de theorie dat wat wij werkelijkheid noemen in feite een film is. Het
is een film; ik zou het een biologische film willen noemen.’
Ook The Soft Machine kan beschreven worden als een visie op de wereld die
beheerst wordt door de metafoor van de realiteit als film. Het boek, welks titel
herinneringen oproept aan The Time Machine van H.G. Wells, is een handboek; het
geeft wat door Burroughs omschreven wordt als ‘fundamentele training in het reizen
door de tijd.’ Er wordt een reeks uitstapjes in afgeschilderd van de mens, de zachte
machine, in een gedesoriënteerde wereld waarin de mensen hebben ‘geleerd om op
elk niveau in tegenovergestelde richting te praten en te denken... Dit is verwezenlijkt
kunnen worden door film- en geluidsband terug te draaien.’ Evenals in Naked Lunch
en Nova Express is een groot deel van de ‘actie’ in The Soft Machine actie
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zoals die op de film gezien en ervaren wordt. Voorbeeld: ‘Zij liepen door een stad
van zwart-wit films een fade-out van straten vol duizenden gezichten in rook
opgegaan. Gestalten van de wereld vertragen hun tempo tot catatonische kalksteen.
Huizenblokken versnellen hun tempo en gaan op in een fotografische flits.
Hotellounges 1920 tijd worden gevuld met trage grijze film fall-out...’ De
gebeurtenissen vinden plaats op een ‘plaats van handeling’. Die kan St. Louis heten,
Mexico City, New York of Tanger, dat is niet van belang; de ruimte is in haar geheel
veranderd in tijd. Het voortbewegings- of verhaalprincipe is dat de schrijver net als
in de film van de ene plaats naar de andere kan monteren als hij dat wil en zonder
een overgang aan te brengen. Zoals Burroughs in Naked Lunch zegt: ‘Waarom al dat
papier verknoeien om de Mensen van de ene plaats naar de andere te krijgen? Wellicht
om de Lezer de moeite van plotselinge ruimtelijke wijzigingen te besparen en hem
zo in een Goed Humeur te houden? Dus wordt er een kaartje gekocht, een taxi
geroepen en aan boord van een vliegtuig gestapt...
Ik ben de American Express niet... Als een van mijn mensen gezien wordt terwijl
hij in keurige kleren rondwandelt in New York en de zin daarna in Timboektoe terwijl
hij vrolijk staat te babbelen met een jongmens met gazellenogen, dan kunnen we met
een gerust hart aannemen dat de partij die geen inwoner is van Timboektoe daarheen
gereisd is op de gebruikelijke manier...’ Er hoeft wel niet op gewezen te worden dat
het vaststellen van het filmische karakter van bepaalde metaforen in de boeken van
Burroughs het belang van die metaforen niet uitput. Maar zonder te begrijpen dat
die er zijn, voortdurend herhaald en gevarieerd worden, is het niet mogelijk vat te
krijgen op wat Burroughs wil.
Er moge op gewezen worden dat hoewel Burroughs de fragmenten of afleveringen
schrijft van een oneindig boek het toch niemand die hem wil gaan lezen aangeraden
kan worden met een van de latere boeken te beginnen. Hoewel er een paar leden van
de cast (‘the Subliminal Kid’, Doc Benway, ‘Mr. Bardley Mr Martin’ om er maar
een paar te noemen) en ook een aantal steeds terugkerende frasen (zoals ‘woorden
neer... foto neer’) van boek tot boek terugkomen zijn Burroughs' boeken in nogal
uiteenlopende mate expliciet. Naked Lunch en Nova Express zijn in hoge mate
bespiegelende boeken. (Vgl. de afdelingen in Nova Express over de ‘stilte’ die er
van de lezer geëist wordt, over het begrip ‘totale noodtoestand’ en over
‘woordeenheden’.) The Soft Machine en The Ticket That Exploded zijn aanmerkelijk
minder expliciet. Daarin lijkt Burroughs zijn methode en de rechtvaardiging daarvan
bekend te veronderstellen. Dus is het, in weerwil van de aandacht voor de ‘open
vorm’ die gebaseerd is op de droomvrijheid, met inbegrip van het ‘retroactieve
dromen’, en verder op de discontinuïteit van
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het filmische vertellen, toch lonender om Burroughs' werk te lezen in de volgorde
zoals die er nu eenmaal ligt, hoe willekeurig die volgorde ook moge zijn.
Tenslotte nog één vraag. Gesteld dat Burroughs de nodige verdiensten heeft als
kunstenaar, op grond van wat hij heeft weten te bereiken binnen de grenzen van de
kunst en op grond van wat daar voor suggesties voor nieuwe romanvormen uit
voortvloeien, betekent dat dan dat wij er niet goed aan zouden doen ons bezig te
houden met wat hij, op een toon van de grootste urgentie, over onze wereld te vertellen
schijnt te hebben?
Volgens Robbe-Grillet sluiten de eisen die aan de roman als kunstwerk en die
welke aan de kunst gesteld worden als men daarvan verlangt dat zij zowel spiegel
van als kritiek op de werkelijkheid is elkaar wederzijds uit. Robbe-Grillet citeert
Heidegger waar die zegt: ‘Mans zijn betekent er te zijn’. Hieruit volgt een opvatting
van literatuur waarin deze nergens anders naar verwijst dan naar wat er is
neergeschreven, ‘naar niets dat op de traditionele wijze een boodschap genoemd kan
worden.’ Voor Robbe-Grillet is de mens een getuige en verwijst de roman evenals
elke andere vorm van kunst naar niets anders dan zichzelf. Om die reden ‘is het enige
waar een schrijver zich mee bezig kan houden de literatuur.’ Op deze manier denkt
Robbe-Grillet de netelige relatie tussen kunst en leven, kunst en waarheid af te kunnen
doen. Er is er geen. Kunst heeft geen verplichtingen aan het leven of aan de waarheid.
Maar zouden de zaken wel zo eenvoudig liggen? Als dat zo was, dan zou de
tegenovergestelde stelling geloofwaardiger zijn: dat literatuur geen kunst is, en dat
de romanschrijver met name aan het leven en aan de waarheid verantwoording
schuldig is. Men zou mogen beweren dat juist dit soort oversimplificering van het
probleem de reden is van de vijandige of ongeduldige houding ten opzichte van de
roman die een groot aantal intelligente lieden heden ten dage aan de dag legt. Voor
deze vijandigheid en neerbuigendheid ten opzichte van de roman zal geen oplossing
gevonden worden vóór de oude schibbolet ‘kunst in tegenstelling tot leven’ tot
zwijgen is gebracht. Daarmee bedoel ik in het bijzonder de beschuldiging dat de
roman in zoverre hij zijn krachten wijdt aan zijn eigen artistieke perfectionering het
contact verliest met de ‘werkelijkheid’ en de stichtende rol die de literatuur in het
verleden gespeeld heeft. In wezen is dit hetzelfde als de beschuldiging die in 1915
door H.G. Wells tegen Henry James is ingebracht; sindsdien is die met een regelmaat
van de klok gericht tegen ‘avantgardistische’ of ‘experimentele’ literatuur. En deze
beschuldiging is opnieuw in omloop gebracht door recalcitrante uitspraken zoals
Nabokov die over zijn eigen kunst pleegt te doen. Nabokov schept er geregeld over
op dat zijn boeken ‘gezegend zijn met een volkomen gemis aan sociale betekenis’.
Zij
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bevatten geen ‘politieke boodschap’ en zijn verder ook al ‘mythe-proof’. De enige
functie die de literatuur past, zo beweert Nabokov met klem in het voorwoord bij
Lolita, is ‘zuiver esthetisch welbehagen’ voor de lezer te verzorgen.
Desalniettemin is de kwestie, Nabokov's strijdlustige opmerkingen en de strekking
van Robbe-Grillet's essays over de kunst die niet dienstbaar gemaakt mag worden
aan enigerlei waarheid ten spijt, een stuk gecompliceerder dan zowel de vrienden
als de vijanden van modernistische literatuur bereid zijn toe te geven.
En hierin ligt volgens mij in laatste instantie het belang van het werk van William
Burroughs. Burroughs erkent geen tegenspraak tussen de noncommunicatieve, zuiver
expressieve aspecten van zijn proza, met andere woorden de artistieke autonomie
daarvan enerzijds en anderzijds de morele functie van de literatuur: de waarheid te
vertellen. Volgens Robbe-Grillet is de mens getuige, volgens Burroughs heeft de
mens te lijden. De mens is er, hij lijdt, hij deelt zijn getourmenteerdheid met anderen,
hij probeert anderen te beïnvloeden. In het interview in de Paris Review zegt
Burroughs: ‘Natuurlijk is het zonder meer mijn opzet dat wat ik zeg letterlijk wordt
opgevat, ja, de mensen op de verborgen misdadigheid van onze tijd attent te maken...
Mijn werk is in zijn geheel gericht tegen al die lieden die er uit stompzinnigheid dan
wel kwade wil op uit zijn om deze planeet op te blazen of om haar onbewoonbaar
te maken. Net zoals de mensen in de advertentiebranche... Ik houd mij bezig met het
nauwkeurig manipuleren van woord en beeld om een verandering teweeg te brengen
in het bewustzijn van de lezer.’ Het denkbeeld dat de kunst effect heeft is iets dat
niemand zou willen ontkennen, zelfs Robbe-Grillet niet, die in zijn kritische theorie
bij hoog en bij laag beweert dat hij zich met dergelijke kwesties niet bezig houdt
maar die in de essentiële verlangens die hij koestert ten aanzien van de literatuur
verraadt dat hij dat wel doet. Robbe-Grillet's voorstel voor een nieuwe richting in de
literatuur waarin welbewust afstand gedaan wordt van het ‘innerlijk’ en waarin het
prestige van het ‘tragisch ervaren van het leven’ in twijfel getrokken wordt geeft al
duidelijk aan dat de mens zonder dat soort begrippen er beter aan toe zal zijn. En het
voorstel zelf alsmede het werk van Robbe-Grillet in zijn geheel heeft tot doel een
dergelijke verbeterde stand van zaken een stukje dichterbij te brengen.
Maar wat in Robbe-Grillet's analyse geïmpliceerd is dient geëxpliciteerd te worden.
De overredende, didactische en regeneratieve functies van serieuze kunst zijn niet
te scheiden van de manier waarop de kunst functioneert als verstrooiing, als
amusement en als een autonoom spel van geest en zintuigen. Wij hebben behoefte
aan een groter aantal exacte manieren om de wijze waarop de kunst het bewustzijn
wijzigt te bediscussiëren.
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Leo Herberghs
Arcadië
afgepast landschap, bomen,
meetkunde van hun takken, geen lijn
teveel, en daartussen
de zon in een leistenen
hemel waarop de meester
de uitkomst schrijft
kubussen
van bossen, omlijnd
door een laatste vleug
zeldzaam licht
als uit klaslokalen
de boer
doet de mest van zijn schoen. de koe,
hoe dan ook, is toch meer
dan de som van haar delen, en samen,
koe en boer, gaan zij horatius
achterna, langs het steil
pad dat naar huis voert,
al peinzend
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Leo Herberghs
Elders
vermolmd en onredelijk, de schuur
leeggebloed, en het pad
gapend van leegte
de boer
god weet waar, op een schip,
loeiend van water, zijn dochters
vermurwd door de stad, ijskoud
schuilend in regen.
blauw alleen de hemel
als eertijds
gaandeweg stierven
de schone getallen der
graankorrels, sloten
van koper, koele gangen
van herfst door het landschap
van scheve bomen
vol hulde
de kerk onomwonden
zingend van wereld. alleen ik
schuil onder het bladerdek,
onder de onzienlijke
hemel, de ontastbare,
de mij kennende

Raam. Jaargang 1969

24

Leo Herberghs
Einde
op het oor van het paard, op
de pauw, op de schuurpoort
zit het licht als een bidder
heel wit.
het dorp bouwt
geen kasteel meer. ingesloten
door bouwvakkers groet
het geen leenheer. het prevelt
geen zegeningen, verheelt
zijn knechten, zijn onreine
dorpsgekken.
het kwelt soms
mijn voet dat ik niet vind
dat afgesleten dorp
achter de wind, met weilands
groen onmeetlijk
het is weg,
voorgoed, een weg loopt dwars
door een boerderij
naar geen andere
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J.J.M. Bakker
De periode der verpietering
Je kunt je kinderen de feiten vertellen: van de razzia's, het onderduiken, de
bombardementen, de bevrijding. Maar de lucht van de uniformen, het geluid van de
met staal beslagen hakken, het dromen van eten komen niet mee. Misschien heb je
nog een oud persoonsbewijs, een foto. ‘Was jij dat?!. Wat was je mager...’
Wie je was komt niet mee. Dit is niet retrospectief te ontwaren. Maar je kunt ze
boeken te lezen geven. Nee, niet de documentaires, de studies en plaatwerken, maar
romans, novellen. De literatuur herschept, en identificeert de lezer met wie wij waren.
Nee, toch niet. De oorlogsliteratuur herschept hoe het was voor sommigen, voor
velen.
Wie wij waren blijft slecht doorkomen. Daardoor lijkt veel onbegrijpelijk te blijven,
nu nog. Verbijsterend en niet op te helderen dan met vage algemeenheden blijven
de verschrikkelijke feiten van het falen en gros van de meerderheid van Nederland
en vooral van zijn instituties gedurende de oorlog. Duister blijft namelijk wie wij
waren toen de oorlog ons overviel. En op dit punt kun je je kinderen niet verwijzen
naar onze Nederlandse literatuur.
Er ontbreekt in onze nieuwste geschiedenis een stuk zelfportret van het Nederlandse
volk.
De periode der verpietering, zeg: de jaren tussen '20 en '40, is zoek geraakt. We
hebben alleen Theo Thijssen en Jan Mens als vrijwillige getuigen gehad over een
door de meerderheid gedeeld onlyrisch, miezerig leventje. ‘De kleine man’ van Louis
Davids moet nog als invaller optreden wanneer je die tijd ten tonele wilt voeren.
Toch werd er geschreven. Maar de indruk dringt zich op, dat iedereen op de vlucht
was uit dit land en het toenmalig klimaat met alleen motregen en krentewegen.
Den Doolaard en Albert Helman werden stukgelezen, maar de een ontvoerde je
naar de Balkan, de ander naar een stille plantage. Slauerhoff stikte hier en schreef
elders. Vestdijk vluchtte tijd en land in zijn ‘Het vijfde zegel’ en ‘Rumeiland’. De
absolute bestseller ‘De klop op de deur’ deed ook aan tijdverhuizing, evenals het
hele oeuvre van Van Schendel. Alleen thuis bleven de auteurs van de
plattelandsromans. Maar was al dat in het droeve geïdealiseerde en eigenlijk tijdloze
boerenleven representatief voor
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meer dan het toenmalige sentiment? Lag het succes van de regionale roman niet juist
bij de lezers uit een andere streek dan waar de auteur zijn inlanders situeerde?
Populair was de oudere Russische literatuur. Dostoiewski werd verslonden en
zelfs Nederlandse dichters en schilders prijkten met Slavische namen als pseudoniem.
Er is een vreemde leemte in onze literatuur. Zij faalt als autobiografie van ons
volk in de periode voor de tweede wereldoorlog. En laat men niet denken dat het
geen bewogen periode was! De intensiteit van onze lyriek getuigt tegen de argwaan
dat het toen aan bewogenheid ontbrak. Het politieke en economische leven leek één
sterfbed met benauwdheden. Hoe kon dit onbeschreven blijven?
Is het tijdstip waarop het beschreven had kunnen worden - en dat moest erna liggen
- te radicaal vervuld met de oorlog? Tegelijkertijd was het juist die oorlog die de
vooroorlogse jaren als zodanig karakteriseerde, hun eigen sfeer conserveerde en
afsloot in een voltooid verleden.
Het ontbrekende stuk zal in de legpuzzel van onze geschiedenis niet worden
aangevuld. Want wie heeft lust terug te keren tot de verpietering, tot een wereld
waarin alles nu klein lijkt.
Een gemis zal het blijven, een gebrek aan kennis, waardoor vele, nu nog steeds
actuele zaken, onbegrepen zullen blijven. Want alleen in die jaren is te verstaan hoe
fascisme een utopistisch ideaal kon worden en hoe afkeer van communisme kon
samenvallen met vroomheid.
Slechts te vermoeden is dat behalve de rauwe ingreep van de oorlog ook dit een
rol heeft gespeeld bij het niet bijhouden van onze literaire autobiografie in die jaren:
een gebrek aan identiteit. Wij leefden ‘niet hier en niet heden’. Er scheen slechts
licht elders of hiernamaals.
Maar de poëzie dan? Inderdaad, Ed. Hoornik, A.J.D. van Oosten, Freek van Leeuwen
hebben vanuit en over die jaren gedicht; het afgebladderde zelfrespect en de bitterheid,
de troosteloosheid en de angst zijn thema's van hun werk. De kleine feiten die voor
vele van hun verzen de anecdotische aanleiding vormen, zijn nauwelijks tijdeloos te
noemen; integendeel: je vindt plaatsnamen terug of herkent de straat. Die dichters
bleven hier. Maar niet hun verzen vullen de geschiedenis aan; het zijn die dichters
zelf mèt hun verzen die in het tijdsbeeld geplaatst moeten worden: het feit dat Hoornik
en Van Oosten toen zulke verzen schreven betekent dat enkelen protesteerden (‘Tijd
der Nooden’ van Van Oosten verscheen met opzet in slap, goedkoop omslag, om
een sjofeler publiek te bereiken dan dat waarvoor andere dichters hun ‘plaquettes’
met lyriek in fraai linnen lieten binden). De protesterenden schreven tegen hun tijd
in, terwijl anderen
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hem ontweken. Wellicht juist daarom.1)
Dat de literatuurgeschiedenis deze tijdsgebonden poëzie kenmerkt met termen als
‘sociale bekommernis’ en ‘de zgn. Amsterdamse school’ accentueert dat zij als
documentaire niet schokt. Trouwens zij was ook geen tijdsbeeld, maar een beeld van
dichters in de tijd. Men zou ‘Eline Vere’ een betrouwbare random sample mogen
noemen van Couperus' tijd, maar de paar dichters die over de crisisjaren schreven,
trachtten een lied te maken van hun eigen pijn aan de tijd; zij waren niet argeloos.
Overigens terecht, want alle anderen vertoefden met hun gedachten elders. Ook de
jeugd die optochten formeerde, gehuld in hectaren blauw katoen, en op sandalen
marcheerde onder het zingen van socialistische liederen. Die liederen gingen over
later en over een ideaal achter de horizon. De opstandigheid van de jeugd brak geen
ruiten en schreeuwde niet, maar vond haar gestileerde vorm in spreekkoren van een
lekespel, besteld bij een erkend letterkundige of minder. Men speelde geluk, gelijkheid
en vrijheid met reidansen op de Veluwe en keerde na Pinksteren op de fiets terug.
Men las gretig boeken als ‘Rubber’ en ‘Koelie’, maar beperkte zich tot zèlfheiliging
door mandolinespel, Esperanto, Mariacongregatie of religieus socialisme, en niet te
vergeten: door drankbestrijding.
Men leefde op Een stoombootje in de mist, dromend over een leven op onzichtbare
oevers.

1) In wat voor een vreemd klimaat die dichters schreven moge blijken uit het begrip dat iemand
als Victor E. van Vriesland voor hun situatie wist op te brengen anno 1940 (Onderzoek en
Vertoog 2, blz. 420 e.v.). Drie jaar na (!) de oorlog drukte hij zijn ongewijzigde vooroorlogse
visie nog aldus uit:
‘Hoornik behoort tot de generatie van jongeren, wier eerste werk, wier eerste bewustwording
tussen twee wereldoorlogen tot stand kwam, in gestadige, uitzichtloze dreiging die toen
vooral bij de jeugd de gemoederen beklemde. Zij viel samen met een economische crisis
welke er eveneens toe medewerkte, dat, globaal gesproken, aan dat geslacht van jongeren’
(Lezer, stop hier even en tracht te bepalen wat een normale conclusie uit deze gegevens zou
kunnen zijn; lees dan wat voor Van Vriesland de hoofdzaak scheen:) ‘de letterkundige eruditie
onthouden bleef buiten hun schuld, welke toch juist... onontbeerlijk moet worden geacht’
(Onderzoek en Vertoog 2, blz. 612).
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Jacques Kruithof
Daar komt dappere dodo aan
‘mijn verzen vrienden zijn vreemde’
Lucebert: molières
Luceberts hoop op iwosyg heeft met Buddinghs gorgelrijmen en met Vromans
Jeldican en het woord gemeen dat het van de eerste tot en met de laatste versregel
handelt over een wezen met een excentrieke naam, waarvan de lezer zich niet meer
dan een vage voorstelling kan vormen. Het gedicht vertelt over iwosygs stemmingen,
over zijn doen en laten, iets over zijn uiterlijk voorkomen, maar alle gegevens die
het verstrekt te zámen volstaan nog niet om een scherp beeld van iwosyg te krijgen,
en hem in het rijk der dieren of der mensen te localiseren.

hoop op iwosyg
Daar zit de kleine iwosyg
Een giftige walgvogel
In zijn fris gewassen doedelzak
Is hij droevig en vrolijk
5 Is hij dromend en wroetend
In zijn geliefkoosde bloemen
Is hij wroetend of vrolijk
Hij heeft een raaf gegeten
En een kwakende koptelefoon
10 In een lammertjesleerboek
Heeft hij gelezen
Het is hem ernst als een rasp
Die een gebogen mussenveertje bijvijlt
Met zijn beide handen
15 Denken zijn ogen en oren
Over hoeveel jaren nadato nadaden
Zal hij een onzelieveheersbaasje
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Een zindelijk sieraad zijn in de wereld?
Nu nog zit hier iwosyg
20 Met zijn spruitjes strottenhoofd
Hoog opgestoken uit
Zijn nestharen stem en zegt:
Tut tut (i.e.
Welterusten)

Van alle vierentwintig verzen offreert alleen het tweede zoiets als een biologische
naamgeving: iwosyg is een giftige walgvogel. Het lijkt dat hij tot de vogelen des
hemels gaat behoren, maar omdat walgvogel geen woord is dat je in een woordenboek
of een encyclopedie zult aantreffen, is het veiliger je maar niet meteen in de
wetenschappelijkheid van de naam vast te bijten.
De kans bestaat dat walgvogel een nieuwvorming is: een formatie naar analogie
van loopvogel, waadvogel, spotvogel en dergelijke. In die namen is vogel het ‘subject’
van het voorvoegsel (een vogel die loopt etc.); daaruit zou moeten volgen dat iwosyg
een walgende vogel is.
Of niet? Is hij een vogel waarvan de toeschouwer walgt? De kwalificatie giftige
wijst uitdrukkelijk in die richting, en, wie weet, biedt een vogel die zit te walgen op
zijn beurt ook een walgelijke aanblik.
Het lijkt vanzelfsprekend - Rodenko bv. neemt het in de Nieuwe Griffels voetstoots
aan -, dat een walgvogel, net als de Bozbezbozzel en de Jenk louter een produkt van
dichterlijke fantasie is, maar, al staat het dier niet in de naslagwerken, het betreft hier
wel degelijk een ‘echte’, zij het uitgestorven vogelsoort.
De dodo of walgvogel, latijnse naam Didus ineptus, was een grote, tot de duiven
behorende vogel, inheems op Mauritius, waar passagierende portugese matrozen in
de zeventiende eeuw voor volledige uitroeiing zorgdroegen.1)
Met deze feitenkennis is de lezer er evenwel nog lang niet. Wat de historische
dodo ook geweest moge zijn, het staat vast dat hij de kunst van het lezen niet beheerste
(vss 10-11), en dat hij, bij ontstentenis van koptelefoons voor en tijdens de Gouden
Eeuw, er niet van heeft kunnen eten (vs 9).
Wel, kan de lezer dan zeggen, blijkbaar heeft Lucebert niet geweten dat dodo's
ook walgvogels heetten, en in zijn argeloosheid een neologisme geschapen dat er
geen is. Zo snel laat ik mijn prooi echter niet los.

1) Kath. Enc. dl. IX, k. 13, en Koenen-Endepols, p. 232.
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Didus ineptus, zegt de ornitholoog. En het woordenboek2) voegt daaraan toe:
ineptus 1 tot niets nut
2 (overdr.)
a) onbehoorlijk, ongerijmd, dwaas
b) v. pers. dwaas, pedant, overdreven, lastig, indringerig

Buitengewoon vleiend zijn de benamingen van de dodo niet; des te merkwaardiger
is het dat de beschrijving van iwosyg, op wie wij volgens de titel moeten hopen, in
vrijwel alle opzichten aan de denotatie van ineptus beantwoordt. Om dat te constateren
hoeft de lezer het gedicht maar op de voet te volgen.
Strofe I: iwosyg draagt een fris gewassen doedelzak3), en je kunt veilig aannemen
dat zulks een dwaas gezicht is. Maar wat moet je je daar nu eigenlijk bij voorstellen?
Het deed mij denken aan de beschrijving die de braziliaanse voetballer Garrincha
eens van zijn trainer gaf: een gehaktbal op lucifershoutjes. Zo'n ridder van de droevige
figuur is iwosyg toch niet; hij mag de disproportie met de trainer delen, maar dan in
elk geval op kleine schaal.
Goed dan: iwosyg is een kind. Hij draagt de combinatie van luier en plastic broek,
met daaroverheen nog wat bovenkleren. De nietige armpjes en beentjes contrasteren
met de hygiënische bolvorm om zijn onderlijf als de pijpen met de doedelzak.
Klaarblijkelijk is het kind recentelijk verschoond (fris gewassen) en zit het hier of
daar te spelen.
Het gedraagt zich, uiteraard, op infantiele wijze; het vertoont een snelle, geen
enkele logica volgende afwisseling van stemmingen, als je dat zo kunt noemen, en
huldigt het principe jantje lacht, jantje huilt. Het staart nu eens dromerig voor zich
uit, begint dan plotseling het meubilair en de bloemen aan een onderzoek te
onderwerpen. Het is lastig: bloemen zijn tegen zijn manipulaties niet bestand.
Strofe II: het kind produceert allerlei onsmakelijke geluiden, op slapstickachtige
wijze aangegeven met de ingeslikte raaf en de dito koptelefoon. Ook bezit het een
plaatjesboek, met lammetjes en meer van die opvoedkundige beesten, die het zat te
bekijken.
Strofe III: welbeschouwd voert het kind niets uit, en zeker niets productiefs. Al
zijn handelingen zijn tot niets nut en ongerijmd:

2) Muller-Renkema, Bekn. Lat.- Ned. Wdb., p. 451.
3) Gezien het alfabetisch nabuurschap van dodo en doedelzak verdenk ik Lucebert ervan dat
walgvogel een bewust uitgezet dwaalspoor is. Sporen van arbeid met het woordenboek vond
ook d'Oliveira, Merlyn I, 2, p. 51.
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‘... een rasp
Die een gebogen mussenveertje bijvijlt’
is wel het toppunt van onzinnigheid.
Maar iwosyg is ook lastig en indringerig: alles wat het kind ziet of hoort, wil het
in zijn exploratiedrift grijpen en betasten (vss 14-15). De vraag, hoelang het nog
moet duren voor het een onzelieveheersbaasje wordt, een met christelijke en
maatschappelijke deugden beladen nuttig lid van de samenleving, klinkt als een
verzuchting. De spreker lijkt, ondanks zijn hoop op iwosyg, aan de spes patriae te
wanhopen.
Strofe IV, V: Ondertussen trekt het kind zich niemendal van de volwassenen aan;
heel pedant gilt het stemmetje zijn tut tut door de kamer - de wereld staat op zijn kop
nu de jeugd de ouderdom betuttelt.
Na zo'n interpretatie4) krijg je het gevoel dat er iets hapert. Je hypothese, geformuleerd
naar aanleiding van doedelzak blijkt overal hanteerbaar, maar toch - is dat nu alles?
Vierentwintig regels geschreeuw, maar nauwelijks wol? Het wantrouwen voert tot
herlezing, en je ontdekt nog wat schapen om te scheren.
Of schapen, eigenlijk zijn het lammertjes. Vroeg of laat raak je met die r in de
knoop: lammeren en lammerjesbaai, akkoord, maar een lammertjesleerboek is
verdacht. Dat wil zeggen: de gedachte aan lammergieren wordt er gemakkelijk door
opgeroepen, en, met alle respect voor wijlen de dodo, een vogel die raven eet, ìs een
roofvogel. Een kleine iwosyg, die een leerboek heeft om lammergier te worden - is
dat uit de lucht gegrepen?
De verzen over iwosygs toekomstige maatschappelijkheid, kun je die serieus
nemen?
Over hoeveel jaren nadato nadaden
Zal hij een onzelieveheersbaasje
Een zindelijk sieraad zijn in de wereld?
De vervorming van onzelieveheersbeestje doet nogal ironisch aan; zindelijk mag
dan aan de ‘anale fase’ en de training tot het schoonhouden van de doedelzak
herinneren, het heeft er veel van weg dat de spreker een loopje neemt met de
opvoeders en hun maatschappelijke idealen. De aanhef Nu nog zit hier iwosyg, van
de vierde strofe, klinkt triomfantelijk, en de titel, hoop op iwosyg, is voor twee
uitleggingen vatbaar: hoop dat hij in de toekomst zich beter zal gedragen, en hoop
dat hij zijn kinderlijkheid bewaren kan. Deze

4) Dit gedicht is een jaar of vijf geleden aan de orde geweest in een werkgroep aan de Universiteit
van Amsterdam. Mijn interpretatie heeft met de behandeling destijds weinig te maken. De
voor de hand liggende interpretatie doedelzak = luier is toen ook geopperd; ik vermoed door
W.A. Wilmink. De grote Van Dale (8e dr., p. 442) vertelt dat de dodo een dot veren aan de
aars had.
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facetten van het gedicht zijn niet in overeenstemming met de kritiek die de spreker
op het kind levert - trouwens, wat voor een kinderhater moet hier niet aan het woord
zijn?
Het zou best eens kunnen dat de spreker de opvoeders parodiëert, dat hij hun
verwijt het kind tot lammergier, tot roofvogel op te kweken, tot een hardwerkende
brave burgerman. Het wordt een gedicht met een verscholen moraal: de dodo is
uitgeroeid; het kind is gedoemd tot acculturatie, voorbeschikt tot lammergier.
Hoop op iwosyg wordt een pendant van de ‘pedagoochumverhalen’, een wat
rousseauiaans getint pleidooi voor het droevige, vrolijke, dromende, wroetende kind.
De interpretatie staat nu wel redelijk stevig en met beide benen op de grond. Alleen,
de opvatting dat iwosyg een kind voorstelt, is gebaseerd op de arbitraire uitleg van
doedelzak. Methodisch is onze interpretatie dus niet strikt-textueel tot stand gekomen;
de vraag is of er niet nog meer verklaringen voor doedelzak te vinden zijn.
En jawel, na enig nadenken komt een tweede gegadigde op de proppen: de
slobbertrui. (Curieus: wat kleine kinderen over hun luier en aanverwante zaken
dragen, heet slobbroek.)
Heb je anno 1969 de neiging, je in een slobbertrui een langharige werkschuwe te
denken - al kan het zo langzamerhand, geloof ik, iedereen wel wezen -, in de jaren
'50, toen De amsterdamse school verscheen, was deze vrijetijdskleding nog niet zo
ingeburgerd, en vormde zij de distinctieve klederdracht dergenen die toen de rol van
provo en avant-gardist vervulden: de leidsepleiners, de existentialisten, in de poëzie:
de vijftigers.
Zonder nu teveel filologie te gaan bedrijven, vat iwosyg eens op als de dichter, of
als een dichter uit de groep der vijftigers. Poëzie over poëzie, over de poëzie van de
groep, en over de groep zelf is in het werk der avant-garde schering en inslag, dus
waarom zou hoop op iwosyg geen programmatisch gedicht zijn? We beginnen maar
weer van voren af aan.
Strofe I: iwosyg gaat gekleed in een slobbertrui, met ironische zinspeling op het
reactionaire vooroordeel ‘ze zijn ongewassen’ fris en schoon genoemd. De stakerige
armen en benen getuigen van armoede en ondervoeding. Wat hij, de nihilist, allemaal
uitspookt, ontgaat de brave burger te enen male: hij gedraagt zich kinderlijk,
himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt, en in zijn optreden valt geen enkel
systeem te ontdekken.
Strofe II: zijn atonale gedichten zijn onwelluidend en er valt geen touw aan vast
te knopen. Waar haalt hij het allemaal vandaan? Uit een kinderboekje?!
Strofe III: hij is niet serieus; zijn tijdverdrijf is zinloos en asociaal. Wanneer wordt
hij nu eens volwassen, en een keurig aangepast element der maat-
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schappij?
Strofe IV, V: zover is het nog lang niet; al heeft hij nog maar net de baard in de
keel, hij laat de ouderen praten, en steekt de draak met hen.
Baard in de keel? Slobbertrui en baard, oprechter trouw dan tussen deze
eigenaardigheden wordt niet gevonden. En ik kan het ook niet helpen, maar Gypaëtus
Barbatus, of baardgier, is de eigenlijke naam van de lammergier. Trouwens, met
zoveel beestachtigheden in dit gedicht weet je nooit zeker of het lammertjesleerboek
niet, bijvoorbeeld, De dieren der demokratie, of Muziek voor kijkdieren moet
betekenen.
‘Het beeld van de asociale barbaar', schrijft d'Oliveira’5) ‘heeft alleen kunnen
ontstaan bij diegenen die gepikeerd waren door de inderdaad niet geringe
moeilijkheden die het lezen van zijn (Luceberts) gedichten oplevert’. Bij deze stelling
- de hevige reactie6) die de vijftigers hebben opgeroepen zou een fraai object van
onderzoek zijn -, is hoop op iwosyg een verbluffende illustratie.
We blijven opgescheept met de vraag: wie is iwosyg nu eigenlijk, het kind of de
dichter? Een vogel die walgt, of een die de walging opwekt?
Het zou zonde zijn, één van onze interpretaties op te geven: beide zijn sluitend.
Maar combineer het tweetal: de dichter en het kind; allebei experimentelen:
‘de proefondervindelijke
poëzie is een zee
aan de mond van al die rivieren
die wij eens namen gaven als
dada...’

De sprong van dada naar dodo is eenvoudig - het kind ontdekt zijn wereld, en beproeft
die; de dichter experimenteert met de wereld der woorden. Je kunt een hele vijftiger
ideologie7) achter dit gedicht zoeken, maar dat gaat mij toch te ver: het neemt stelling
tegen de filister, het breekt een lans voor de ontvankelijkheid die het kind met de
experimentele dichter gemeen heeft.
Dit onderwerp, bohémien versus burgerman, bepaalt de structuur van het gedicht.
De eerste vier strofen tellen afwisselend zeven en vier verzen. In de zeventallen staat
de persoon van iwosyg ter discussie, in de kwartetten zijn poëzie. Juist de strofen
die de (experimentele) dichter tot onderwerp hebben, vertonen de favoriete stijlfiguren
van Lucebert: de verzen 4-7 zijn gecomponeerd uit parallellieën en chiasmata, de
derde strofe bevat ettelijke apokoi-

5) Literair Lustrum, p. 191.
6) Een paar namen? Bertus Aafjes, F.C. Dominicus, Jan Engelman, Gerard Knuvelder, J.B.W.
Polak.
7) Materiaal is voorhanden, speciaal in de opstellen van Rodenko.
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nonconstructies.
De kortere strofen die aan de atonale poëzie gewijd zijn, noemen beide atonale
‘spreekstemmen’: krassen, kwaken; eventueel: blaten, als je het geluid erbij rekent
dat het kinderboek aan het dada bijdraagt. De slotstrofen gaan over iwosygs spreken
- het vocale speelt in Luceberts poëzie een grote rol -, en het zijn iwosygs eigen
woorden die het gedicht besluiten: de poëzie heeft het laatste woord, en Tut tut is
ook een manier om einde onder een verhaal te zetten. Al betekent het natuurlijk ook
een spottende wens aan het adres van de geslaapmutste Jan Salie.
Resteert nog de betekenis van het woord iwosyg. Hoewel het nogal exotisch
aandoet (het zou, denk aan Iwojima, een japans woord kunnen zijn), heb ik het maar
opgevat als een vernuftig, cryptogrammatisch raadseltje: naast het engelse
I was it

} i/woz/yg

(ai) (woz) (it)

} i/woz/yg

Een raadseltje, zei ik, en ik geef mijn oplossing graag voor een betere.
De wederkerige walging (Blurp en Braak) die dichter en burger voor elkaar
koesteren, maakt van de tegelijkertijd walgende èn walgingwekkende vogel bijna
een symbool. In elk geval heeft de poète maudit zich hier, in hoop op iwosyg, niet
onbetuigd gelaten.
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[Nieuwe boeken]
Eugène van Itterbeek
Twee colloquia
L'art dans la société d'aujourd'hui (Rencontres internationales de Genève).
Editions de la Baconnière, Neuchâtel, 1968, pp. 306.
Littérature et société. Problèmes de méthodologie en sociologie de la
littérature (Etudes de sociologie de la littérature).
Editions de l'Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1967,
pp. 222.
In het nog weinig afgelijnde toekomstbeeld van de maatschappij dat een groot aantal
revolutionairen van de contestatiebewegingen in Frankrijk en Tsjechoslowakije voor
de ogen zweefde, staat de kunst op de voorgrond. Onder kunst in ruime zin wordt
de scheppende functie verstaan, het vermogen om zich met artistieke middelen vrij
te uiten en om door de voortdurende kritiek van die middelen de creativiteit tot
ontplooiing te brengen. Het beginsel dat die kritiek zich uitstrekt tot de hele
maatschappij heeft niets te maken met een of andere vorm van ideologisch engagement
of met het dienstbaar maken van kunst aan politiek en dergelijke, maar het is gewoon
een erkenning van het feit dat de kunstenaar met de hem eigen vormen, constructief
of destructief, een belangrijke symbolische functie bekleedt in de opbouw van het
maatschappijbeeld. Dit sluit niet in dat hij, volgens de oude beginsels van het realisme,
het sociale leven van zijn tijd copieert. Integendeel, hij conformeert zich niet, hij is
uit hoofde van zijn scheppend kunnen, in een maatschappij die tendeert naar het
functionele, de non-conformist, hij is ook niet iemand die als een profeet de
toekomstige samenleving uitdrukt. Kunst is het scheppen van bepaalde vormen van
leefbaarheid, niet van bepaalde levensopvattingen, van een wereld van vormen waarin
het zinvol is te leven. Tegenover dit vrij individualistische standpunt staat het
verlangen om de maatschappelijke betrokkenheid van de kunst in overeenstemming
te brengen met het criterium van een grotere verstaanbaarheid. Velen zien in dit
toegeven aan de gangbare ‘smaak’ een bedreiging van de kunst, terwijl weer anderen,
eigenlijk wel de grote meerderheid van de traditionele kunstminnaars, het haast
systematisch doorgevoerde experiment als een dodelijke evolutie beschouwen. In
hoever is inderdaad kunst nog leefbaar zonder publiek? Eigenlijk wijst die vraag op
een door sommige kunstenaars als Jean Dubuffet betwiste en aldus te hoog
aangeslagen betekenis van de cultuur.1) Moet men dan tot het besluit komen dat het
cultuurbegrip dat voor een

1) Dubuffet, Culture et subversion, in L'Arc 35, 1968.
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Spengler, een Huizinga, een Gabriel Marcel en ook voor een Marcuse of Adorno
nog geldig was, het nu niet meer doet?
De onrustwekkende vervreemding tussen kunst en maatschappij heeft een aantal
critici ertoe aangezet over dit onderwerp een colloquium te houden. Het colloquium
had plaats te Genève in 1967. Het was niet de bedoeling te bestuderen hoe die
vervreemding kan ongedaan gemaakt worden. Dat is een vraagstuk dat men
gewoonlijk buiten het vlak van de eigenlijke esthetische problematiek houdt. Bij de
studie van de verspreiding van de cultuur gaat men er immers van uit dat de cultuur
een onbetwistbare waarde is, een boven tijd en plaats verheven gemene deler van de
artistieke creativiteit zoals die tot uiting komt of kwam in de meest uit elkaar liggende
landen van de wereld. Dit uitgangspunt lijkt wel onverzoenbaar met de kritiek die
sommige hedendaagse kunstenaars maken van een verouderd cultuurbegrip, dat het
Westen probeert te propageren; het is de mythe van een caste, schrijft Jean Dubuffet:
‘La culture tend à prendre la place qui fut naguère celle de la religion... A elle
maintenant le rôle de l' “opium du peuple”’, en verder: ‘On ne se débarrassera de la
caste bourgeoise occidentale qu'en démasquant et démystifiant sa prétendue culture.
Elle est en tout lieu son arme et son cheval de Troie’.2) Het is wel erg simplistisch
wanneer men het probleem van de afstand tussen kunstenaar en maatschappij, althans
in de westerse cultuursfeer, uitsluitend tracht op te vangen door het ontwerpen van
een verspreidingstechniek, bijvoorbeeld in het raam van een cultuurpolitiek zoals
die werd besproken tijdens een ronde-tafelconferentie in december 1967 georganiseerd
door de Unesco.3) Het colloquium van Genève gaat naar de kern.4) Zonder het
maatschappelijk aspect van de artistieke problematiek uit het oog te verliezen, stelden
de kunstkritici zich te Genève overwegend op het standpunt van de kunstenaar. Hun
aandacht ging vooral naar de vorm, naar de aard zelf van de scheppingsdaad in de
hedendaagse kunst. In de uiteenzetting van de dichter Yves Bonnefoy, L'art et le
sacré, werd het drama van de hedendaagse mens op het zuiver poëtische vlak van
de tegenstelling tussen de Mallarmeaanse en de Baudelairiaanse esthetische opties
gebracht. Zonder dit uitvoerig toe te lichten heeft Bonnefoy wellicht het
geestesavontuur van deze tijd in de kern geraakt door twee vormen van schoonheid
tegenover elkaar te plaatsen: de schoonheid van de zuivere, onpersoonlijke harmonie
en de tragiek van een persoonlijk geëngageerd leven dat zijn schoonheid vindt in
leed en zelfvernietiging. Beide esthetische betrachtingen vindt men terug resp. in de
persoonlijk geëngageerde kunst van de existentialisten, bij een Genet

2) Op. cit., p. 23.
3) Table Ronde sur les politiques culturelles (Monaco, 18-22 décembre 1967). Rapport final,
Parijs, Unesco, 7 mei 1968.
4) L'Art dans la société d'aujourd'hui (Rencontres internationales de Genève), Neuchâtel, 1968.
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en een Samuel Beckett, en anderzijds in de informele kunst, in de ‘nouveau roman’
en in de opzoekingen van linguistisch gerichte dichters als Denis Roche of Marcelin
Pleynet. Zelfs op het colloquium te Genève kwam dit alternatief tot uiting, bv. bij
Gaetan Picon die eerder de Baudelairiaanse optie verkoos. De Cubaanse romancier
Alejo Carpentier brak zelfs een lans voor een sociaal betrokken romankunst.
Uit de interventies te Genève blijkt hoe dichters en critici zonder enige
wetenschappelijke scrupules de stap wagen van de kunstbeschouwing naar de analyse
van de tijdgeest. Het in Brussel gehouden colloquium, Littérature et société.
Problèmes de méthodologie en sociologie de la littérature (mei 1964), heeft zich
juist bezig gehouden met het probleem van de geldigheid van dergelijke conclusies.
Hier kwamen hoofdzakelijk kunstsociologen aan het woord. De onderwerpen waren
ook niet beperkt tot de hedendaagse kunst: Erich Koehler sprak over de hoofse
literatuur, over de Astrée van Honoré d'Urfé, over Flauberts Madame Bovary,
Geneviève Mouillaud over Stendhal, Charles Aubrun over de Spaanse ‘roman
picaresque’ enz.
Ook de in Brussel ontwikkelde problematiek is van esthetische aard, inzover men
althans in de literair-sociologische analyses steeds weer botst op het vraagstuk van
de literaire waarde van een taalkunstwerk. Men heeft langzamerhand ingezien dat
een zuivere esthetische studie het kunstwerk buiten het existentiële spanningsveld
van de schrijver en diens ‘Welt’ plaatst, waardoor het via de in de literatuurkritiek
gehandhaafde criteria levensvreemd wordt. Literatuur wordt een aangelegenheid van
kenners. De opvatting van het autonome kunstwerk, dat zijn schoonheidswaarde uit
zichzelf put, heeft een isolerend effect. Men dreigt dan terecht te komen in een soort
van artistieke ‘idolâtrie’, van een pseudocultuur, die, met om het even welke
verspreidingstechnieken naar het volk gebracht, toch het image behoudt van een
castecultuur. Daartegen gaat juist een Jean Dubuffet zo fel te keer. Het is dus niet
zonder belang kennis te nemen van de aard van de in Brussel besproken problemen,
hoe weinig practisch ze ook lijken. In de literatuursociologie breekt een artistieke
opvatting door die niet alleen kan leiden tot nieuwe methodes in de
literatuurgeschiedenis, maar die ook haar weerslag heeft op de plaats van de literatuur
in deze tijd. Een ander aspect van de sociologische problematiek is dat de
literatuurwetenschap zelf meer maatschappelijk geengageerd is en dat ze in die
richting nieuwe kansen krijgt tot creativiteit. Die evolutie heeft ook belangrijke
didactische consequenties.
De literair-sociologische denkrichting is erop gericht de esthetische ontwikkeling
niet uitsluitend op grond van immanente criteria te beschrijven. Het is de vraag in
hoever men daarover met enige wetenschappelijke zekerheid geldige uitspraken kan
doen. Twee strekkingen tekenen zich af: die van de
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Bordeause literatuursocioloog Robert Escarpit en die van Lucien Goldmann, de
auteur van het bekende Pour une sociologie du roman (1964). Goldmann sluit aan
op een reeds sterk ontwikkelde marxistisch gerichte literatuuranalyse die vooral in
het Duits wordt beoefend. Zijn methode noemt hij een ‘sociologie de la création’,
die van Escarpit een ‘sociologie de la diffusion’5). Op dat onderscheid komen wij
verderop nog terug, maar het is nu toch al belangrijk erop te wijzen dat van beide
wetenschappelijke disciplines alleen de Goldmanniaanse interessante gezichtspunten
opent over het wezen van de artistieke uitingen en dat de vergelijkingspunten tussen
de colloquia van Genève en Brussel in de richting van de cultuursociologische
bezinning moeten gezocht worden. De maatschappelijke evolutie geeft op een veel
ruimere schaal het tijdsgebeuren weer dan de in de eigen wereld teruggetrokken
individuele schrijver, althans wanneer men die wereld blijft zien als een eilandje van
artistieke gelukzaligheid en niet als een complex gestructureerd symbool van de
situatie van die éne creatieve mens in ‘de’ wereld van zijn tijd. Alleen op die laatste
voorwaarde heeft een schrijver iets te zeggen.
Het studieobject van de literatuursociologie strekking Goldmann is niet de
maatschappij op zichzelf, maar wel de individuele literaire expressie die dan gezien
wordt tegen de achtergrond van de sociale werkelijkheid. Hierin wijkt Goldmann
sterk af van de literatuurkritiek die geen beroep doet op zogenaamde externe gegevens.
De kritiek gaat veeleer uit van de gedachte dat het kunstwerk een irrationeel gegeven
is. Dit gegeven tracht zij evenwel langs een verstandelijke weg te benaderen. In feite
is een dergelijke analyse een mengsel van verstandelijke explicaties en van een niet
altijd geëxpliciteerd aanvoelen. In het Nederlandse taalgebied is de reeds klassieke
Merlyn-kritiek een typisch voorbeeld van een interpretatietechniek die, hoe
wetenschappelijk-rationeel ze ook lijkt, een sterk evaluerende en wetenschappelijk
niet-controleerbare inslag heeft: ‘analyseren en evalueren doordringen elkaar geheel’6).
In het literair-wetenschappelijk onderzoek dat de esthetische factor niet uitsluit, wordt
ook met nadruk gewezen op het persoonlijk aandeel van de lezer: ‘entre le critique
et son auteur, les complicités sont inévitables, et finalement souhaitables’7). Ook
Oversteegen legt daarop de nadruk: ‘De werkelijkheid waar het gedicht betrekking
op heeft, ontstaat voor de lezer pas door de leesdaad’8). Het scheppend aspect van de
interpretatie gaat samen met de erkenning dat de waarde van een kunstwerk in het
kunstwerk zelf besloten ligt.

5) Littérature et société. Université libre de Bruxelles, 1967, p. 21.
6) J.J. Oversteegen, Twee manieren van interpreteren, in Handelingen van het dertigste
Nederlands Filologencongres, Groningen, 1968, p. 50.
7) Jean Rousset, Les réalités formelles de l'oeuvre, in Les chemins actuels de la critique, Parijs,
1967, p. 105.
8) Op. cit., p. 43.
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Hoe kan men zonder tekort te doen aan het individuele karakter van de artistieke
scheppingsdaad en aan de esthetische eigenschappen van het lezen als een evaluerende
en sympathiserende geestesactiviteit, toch een rationele interpretatie opbouwen van
de externe, in casu maatschappelijke factoren, die inwerken op het ontstaan van een
literair werk en op de evolutie van het esthetische denken? Hoe slaagt men erin aldus
een wetenschappelijk gefundeerd inzicht te verwerven in de betekenis zelf van een
kunstwerk? Een literatuursocioloog als Goldmann wordt niet zozeer geboeid door
de vraag of bij voorbeeld Flauberts Madame Bovary een beeld geeft van de Franse
bourgeoisie uit de jaren 1850-1860, maar wel door het ontstaan van dit werk, door
de vormgevende motieven die de schrijver ertoe dreven, dát bepaald type van roman
te schrijven, in die bepaalde stijl, met een aantal unieke personages. Het antwoord
op die vraag wordt gegeven door een analyse van de dialectische verhouding tussen
maatschappij en kunstwerk: bij dit onderzoek tracht de socioloog, in een voortdurend
heen en weer gaan tussen beide, verrijkende inzichten te verwerven over een roman
of gedicht, over dit typische weefsel dat door de wederzijdse beïnvloeding van de
schrijver en het maatschappelijke gebeuren van zijn tijd ontstaat.
Gaat achter de sociologische methode die zich tot doel stelt de genesis van een
gedicht of drama te reconstrueren, niet de idee schuil dat de wezenlijke geschiedenis
van het menselijk bestaan zich afspeelt op het verheven vlak van de symbolische
uitdrukking en dat in die sfeer de mens aan zijn droom van een harmonische wereld
in steeds wisselende vormen gestalte geeft? Hier leeft de gedachte dat er aan de
geschiedenis een eenheid ten grondslag ligt, een eenheid die er misschien ooit geweest
is, bij voorbeeld een eenheid tussen het dagelijkse en het geestelijke, tussen de
concrete arbeid en de religieuze bestemming van de mens, tussen het individu en de
groep, een eenheid die, althans volgens Henri Lefebvre, verloren ging en die ons nu
met heimwee vervult, zoals in de eerste werken van Lukács, of een eenheid die er
nog nooit geweest is en waarnaar wij met verlangen uitzien. Is het kunstwerk van
dit alles een uitdrukking, een steeds variërende vorm van ditzelfde complexe
grondverlangen?
Aan het streven naar een bepaalde geestelijke coherentie in de kunst geeft
Goldmann een vrij sterke intellectuele inhoud. Hij beschouwt het op de eerste plaats
als een werkhypothese, die de literatuursocioloog als het ware een middel aan de
hand doet om de esthetische factoren in het onderzoek te betrekken. De coherentie
kan immers als een esthetisch criterium aangewend worden, zolang men het
onderscheid blijft zien tussen ‘Weltanschauung’ en eenheid van vorm. Ook het
individuele karakter komt door die visie minder in de verdringing. Dat alles neemt
niet weg dat het schrijven hoofdzakelijk wordt gezien als een uitdrukking van een
sociaal bewustzijn, als een intellec-
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tuele spanning tussen de dichter en diens ‘Welt’. Vandaar wellicht ook de
belangstelling van Goldmann voor eerder filosofisch gerichte auteurs als Pascal,
Racine, Malraux, Robbe-Grillet e.a. We begrijpen nu ook beter waarom de
literair-sociologische analyse op de eerste plaats een intellectuele prestatie is: ‘Il y
a ainsi, sans que le créateur soit le simple reflet de la conscience collective, un bien
étroit entre lui et elle; l'oeuvre correspond aux aspirations et aux tendances de la
conscience collective et en ce sens elle est éminemment sociale; mais elle réalise
aussi sur le plan imaginaire une cohérence jamais ou rarement atteinte dans la réalité,
et en ce sens elle est l'oeuvre d'une individualité exceptionnelle et a un caractère
hautement individuel. La correspondance existe néanmoins et, en tout cas, l'hypothèse
de son existence sur le plan scientifique constitue un instrument hautement opératoire
pour l'étude tant de l'oeuvre que de la conscience collective, puisque l'exploration
structurale de chacune d'elles permet de découvrir certains éléments de l'autre qui
avaient pu échapper à l'observation directe et à l'étude immanente. Rappelons aussi
que lorsque nous disons conscience collective, il faut, chaque fois qu'il s'agit de la
création d'oeuvres culturelles, se référer à ces groupes privilégiés dont la conscience
est orientée vers une organisation globale des relations interhumaines’.9)
Tenslotte nog een belangrijk citaat waarin Goldmann het collectieve bewustzijn
omschrijft en waarin hij het taalkunstwerk als een uitdrukking van een sterk
sociaal-ethische gerichtheid en zelfs van een naar het utopische overhellende
heilsverwachting ziet: ‘Taspiration collective est, comme nous l'avons déjà dit, avant
tout, une aspiration de sens, de rigueur et de cohérence; elle se heurte non pas à des
interdits moraux qui pourraient la refouler dans l'inconscient mais à des difficultés
de réalisation qui n'ont rien à voir avec la morale. Le résultat est que l'inconscient
nous paraît ne jouer qu'un rôle négligable dans la création proprement esthétique où
l'imaginaire doit remplacer non pas tel ou tel objet interdit par la morale mais avant
tout l'univers cohérent et sans compromis que la réalité empêche de réaliser dans la
vie quotidienne’ (p. 206).
Naar ons aanvoelen vindt het schrijven niet zozeer zijn oorsprong in een behoefte
aan grotere samenhang in ons dagelijks bestaan, maar vooral in het verlangen om,
als scheppend wezen, onze fundamentele vrijheid bevestigd te zien in het ontwerpen
van een eigen wereldbeeld. Goldmanns theorie van het kunstwerk steunt op een
humanisme waarvan de voornaamste kenmerken zijn: het geloof in de rede, waardoor
de mens de uitdaging van de geschiedenis weet te beantwoorden, en het dynamisme
dat het individu in staat stelt de structuren van het bestaan te wijzigen. Bij Goldmann
is er he-

9) Op. cit., p. 203-204.
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lemaal geen sprake van een deterministische visie op het artistieke verschijnsel. Om
die reden kan ik het niet eens zijn met de wijze waarop Bomhoff, weliswaar in
algemene termen, het uitgangspunt van de literatuursociologie beschrijft:
‘Uitgangspunt is dus, dat de literatuur geconditioneerd is door historische, sociale
en economische factoren’, en verder: ‘Voor ons probleem betekent dit, dat er een
samenhang wordt gepostuleerd tussen tijdperk en literatuur, waarbij de literatuur als
een maatschappelijk verschijnsel wordt beschouwd in die zin, dat de maatschappij
de literatuur voortbrengt’.10) Noch Goldmann, noch T.W. Adorno of Henri Lefebvre
zouden die interpretatie volledig durven onderschrijven.
Uit de op het Brusselse colloquium gehouden referaten blijkt duidelijk dat voor
literatuursociologen als Goldmann, Lukács, Erich Koehler, Roland Barthes, Geneviève
Mouillaud e.a. het kunstwerk hoofdzaak is. Barthes gaat zelfs zo ver in de richting
van de autonomie van het artistieke dat hij de literatuur als een aparte taal ziet, als
een retorica met eigen kenmerken, als een systeem van verbindingen van tekens dat
sterk afwijkt van de gebruikelijke taal.11) Typisch is dat een versterking van het
autonome karakter van het kunstwerk tot structuralistische interpretatiemethoden
leidt. Volkomen statisch is die retorica niet: het systeem ondergaat soms fundamenele
wijzigingen, zoals er een plaatshad in de tweede helft van de XIXe eeuw toen de
retorica van de Franse classici, die zelf niet grondig verschilt met die van Cicero, fel
werd aangevreten ten gevolge van een crisisgevoel in de Franse burgerij. Volgens
Barthes heeft de vrij complexe literaire code haar eigen wetmatigheid die niet
noodzakelijk samenvalt met de evolutie in de maatschappelijke en wijsgerige
denkbeelden. Uit de vorige beschouwingen kan men wel besluiten dat Goldmann
het met die zienswijze niet eens kan zijn. Wel erkent hij het belang van een
socio-linguistische en structuralistische studie van de literatuur, maar hij blijft uitgaan
van de werkhypothese dat tussen de vorm en de maatschappelijke ontwikkeling een
ingewikkeld net van relaties bestaat.
Door het feit dat Goldmann de esthetische waarden niet voorop plaatst, is zijn
literaire theorie vrij gebleven van elk esthetisch apriorisme. In die zin is het een open
wijze van werken, die geheel gericht is op de studie van het waarom van de vorm.
Het grote voordeel van dit laatste punt is dat Goldmann niet de vergissing begaat de
geschiedenis van de literatuur uitsluitend op grond van de op zichzelf zo dubbelzinnige
inhoud te reconstrueren. Een ander voordeel is dat de cultuur in een anthropologisch
perspectief wordt geplaatst, dat bij voorbeeld het schrijven van literatuur weer
verbonden wordt

10) J.G. Bomhoff, De sociologische en marxistische benadering, in Benadering van het literaire
werk, Den Haag, 1961, p. 61 en 59.
11) Roland Barthes, L'analyse rhétorique, in op. cit., p. 31-35.
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met de menselijke problematiek en dat juist daarin de grond van de artistieke
vormgeving moet worden gezocht.
De literair-kritische methode van Goldmann is structuralistisch, in die zin dat zij
ervan uitgaat dat er tussen de tijdsgeest of ‘la conscience collective’ en het kunstwerk
een bepaald verband bestaat en dat dit verband als het ware creatief werkt, dat daaruit
een aantal vormen ontstaan, een aantal ‘werelden’, coherenties, die buiten dit
tijdsverband onmogelijk zijn. Nu moet men die ‘conscience collective’ niet als een
eenvoudig gestructureerd grondpatroon zien, maar wel als een geheel van spanningen
waarin o.m. het generatieverschijnsel, zoals Thibaudet het reeds beschouwde, een
invloed heeft. Wij creëren eigenlijk uit een gemeenschappelijke bron van ervaringen,
die Barthes, vanuit zijn visie, een ‘rhétorique’ noemt.
Die denkbeelden zijn tenslotte niet zo ver verwijderd van de esthetische opties die
Bonnefoy in zijn Geneefse toespraak als kenmerkend voor onze tijd beschouwde:
de schoonheid van een onpersoonlijke, op haast zuiver rationele basis, geconcipieerde
harmonie, een harmonie waarmee Jacques Tati de draak stak in zijn film Playtime.
Dit participeren aan eenzelfde ‘taal’ legt wellicht ook uit hoe de grenzen tussen de
verschillende kunstuitingen in onze tijd verdwijnen: beeldhouwers, musici, romanciers
en dichters uit die denksfeer spreken eigenlijk dezelfde taal, vooral wanneer ze
samenwerken aan eenzelfde project. In zijn uiteenzetting te Genève zag T.W. Adorno
dit verschijnsel als een van de hoofdkenmerken van de hedendaagse esthetica. In het
ijveren voor een totaal-kunstwerk leeft wellicht ook de gedachte van een nieuwe
wereld die langs alle zijden het kunstwerk binnendringt.
Ook Goldmann denkt wel in die zin, maar hij gaat anderzijds de richting uit van
de Baudelairiaanse optie waarover Bonnefoy het had. Hij ziet, zowel individueel als
collectief, het menselijk avontuur als een geëngageerd-zijn in de tijd. Het gaat om
een projectie van het Baudelairiaanse persoonlijke drama in de ruimte van de
collectieve sociale dynamiek. Wat Picon nog te zeer als een individueel avontuur
ziet, krijgt bij Goldmann en ook bij Barthes, maar bij deze laatste in een eerder
abstract-Mallarmeaans perspectief, een dimensie die de hele levende gemeenschap
omvat. Goldmann heeft een dynamische kijk op het artistieke gebeuren, waarschijnlijk
omdat hij in Hegeliaanse termen redeneert. Een ander element is het wilsaspect. Die
dubbele visie hangt ook samen met Goldmanns opvattingen over het sociale gebeuren,
over de groei van onze samenleving naar een ideale orde, waaraan het kunstwerk
een utopische gestalte geeft.
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Anton Fasel
Kantklossen
Jaap Harten, De getatoeërde Lorelei, Uitgave De Bezige Bij, (LRP 279)
De Getatoeëerde Lorelei is een ietwat wonderlijk verhaal, waarin tientallen personen
nogal doelloos door het Derde Rijk-in-opkomst lopen. Behalve figuren als A. Hitler
en M. van der Lubben ontmoeten we ene naar haar levensavond neigende dame, die
vroeger zedeloos geleefd heeft en daaraan een aantal tatoeages heeft overgehouden.
Verder enige joden, die bezorgd en ongelovig tegelijk de bui zien aankomen, ene
mejuffrouw Turn und Taxis (bekend postbodengeslacht), die zich gaandeweg ontpopt
als een kalende heer met pederastische trekjes, een homofiele ex-officier, die achter
de schandknapen aanzit, alsmede de schandknapen zelf. Een heleboel mensen derhalve
en allemaal met gedachten, die helemaal van henzelf en van strikt persoonlijke aard
zijn. Een stelletje tobbers, als U begrijpt wat ik bedoel. Gezamenlijk scheppen ze de
sfeer van het zondig Berlijn de anno 1930, waarbij het accent mijns inziens een ietsje
teveel valt op de homosexuele geneugten en te weinig op de hetero dito. Misschien
staat er nog eens een Opa op, die ook díe zijde voor ons wil belichten. Voor mij
persoonlijk hoeft het niet; het is meer een vrijblijvende tip, die ik geef voor wat hij
waard is.
Zo zitten we dan in Berlijn, waar veel gebeurt en nog meer te gebeuren staat, want
het Nazi-rijk komt al nader en nader en tenslotte is het er helemaal. De schrijver ziet
het allemaal gebeuren en dirigeert zijn personages van hot naar haar. Hij pakt
levensdraden op en laat ze weer vallen, om ze even later weer op te pakken, als hij
denkt dat het zijn boek ten goede komt, danwel hij laat ze liggen en begint er niet
meer aan. Een soort litterair kantklossen en hijzelf bepaalt het patroon, want hij is
de schrijver, van welk feit hij soms blijk geeft door commentaar in te lassen of de
lezer te verwijzen naar vorige hoofdstukken. Dit werkt nogal verwarrend, zodat men
soms geneigd is de schrijver toe te voegen: Hou jij je d'r nou 'ns effe buiten. Ook
gaat hij een anachronistisch woordgebruik niet uit de weg en legt hij zijn figuren
modewoorden en uitdrukkingen in de mond, die toen nog niet bestonden. Ik begrijp
eerlijk gezegd niet waar dat voor nodig is, want komisch is het niet, alleen maar
irritant en stom.
Ergo een boek met zwakke punten en dat af en toe rammelt als een ouwe fiets,
maar vreemd genoeg toch een boek dat boeit, dat soms bijzonder fijn-
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zinnige en geestige typeringen geeft, spanning heeft en dat naar mate het einde in
zicht komt steeds beter wordt. Of de schrijver een boek kan schrijven moet nog
bewezen worden en of hij literatuur bedrijft is een vraag, die hij zelf zal moeten
oplossen. Als ik echter hoofdstuk 32, dat zonder meer magistraal is, nog eens overlees,
dan betreur ik het dat de schrijver, die volgens de flaptekst uitstekend gedocumenteerd
is inzake het Derde Rijk, niet wat meer dicipline van die knapen heeft overgenomen.
Hij blijkt het dan opeens wel te kunnen en zet een stuk proza neer, waarbij het je
koud over de rug loopt.
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Correspondentie
Spijtigheid in een gedrukte markt
In Raam no. 51 bespreekt J. Kruithof mijn studie over het dichtwerk van Achterberg,
Formule in den morgenstond (Querido, 1968). Met dank aan de redactie van Raam
voor de verleende plaatsruimte, wil ik hieronder een en ander in zijn recensie
rechtzetten.
Een van de belangrijkste bezwaren die K. tegen Formule in den morgenstond (FM)
naar voren brengt, is de rol die de psychologie van Jung daarin speelt. Hij houdt niet
van diens werk, dat is duidelijk. Sommige mensen hebben dat: de door Jung
ontwikkelde inzichten irriteren hen - als eertijds die van Freud - dusdanig, dat ze alle
redelijkheid uit het oog verliezen.
Ook K. laat zich door zijn emoties meeslepen. Hij vindt Jungs leer ‘een quantité
negligeable’, ‘de beroerdste theologie die er is’. Dat is zijn goed recht, maar het
spreekt vanzelf dat hij zijn standpunt geen objectieve geldigheid verleent door de
negatieve uitspraken van deze en gene over Jung aan te voeren. Het kan hem niet
onbekend zijn dat Jung naast tegenstanders ook een grote aanhang heeft, dat tegenover
iedere getuige à charge, die hij introduceert met trouwhartige verzekeringen omtrent
diens mild karakter en gezaghebbend (‘ontwijfelbaar’) oordeel, een even
indrukwekkende verdediger gesteld kan worden, niet alleen ergens in de verte, maar
ook uit onze eigen omgeving. Simon Vestdijk, om maar iemand te noemen. Ook
prof. J.H. Plokker vond Jung belangrijk genoeg om in zijn essay ‘Gerrit Achterberg
en de droom’ (in Nieuw Kommentaar op Achterberg, Bakker/Daamen, 1966) een
exposé van enkele van Jungs denkbeelden te geven.
Eerlijk gezegd vraag ik me af wat K. nu eigenlijk zelf van Jung heeft gelezen.
Alles wat hij over hem te berde brengt is tweede of derde hands, citaten (of citaten
van citaten) niet van maar over Jung. Zo stelt hij ons in kennis van het ongunstige
oordeel van een Amerikaan over de typologie van Jung. Als K. weet wat die typologie
inhoudt, is het onbegrijpelijk dat hij dit onderwerp in de discussie betrekt. Die
typologie is door mij niet gebruikt (uiteraard niet, ik zou niet weten in welk verband)
en wordt inderdaad vrij algemeen afgewezen, ook door Vestdijk, die echter t.a.v.
alle overige ideeën van Jung opmerkt (Maatstaf V, p. 553): ‘Jung vergist zich nooit,
al zijn mededelingen zijn waar.’
K. had zich overigens alle getob over Jung kunnen besparen, voor FM is Jung niet
essentieel. Wat daarvoor wel essentieel is, wil ik graag nogmaals trachten duidelijk
te maken, in de hoop de gerezen misverstanden uit de weg te kunnen ruimen.
Bij de studie van Achterbergs verzen ga ook ik - al stelt K. het tegendeel - uit van
de manifeste inhoud. Daarbij stoot ik echter telkens op ongerijmdheden, die inhoud
is vaak onsamenhangend, grillig. Ik neem aan dat Achterberg er niet op uit was zijn
lezers zinloze raadseltjes op te geven. Op die grond heb ik verondersteld dat overal
waar de tekst een ‘non sense’ lijkt te bevatten, de lezer geconfronteerd wordt met
een ‘inner sense’. In veel gevallen - zo heb ik getracht aannemelijk te maken - is de
verhouding van de ‘non sense’ en de ‘inner sense’ die van symbool tot mystieke wer-
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kelijkheid. Dat is een werkhypothese, geen postulaat. Ik heb die hypothese geverifieerd
door honderden interpretaties, waarvan de kern (niet de totaliteit) is neergelegd in
hoofdstuk II van FM: ‘De belangrijkste motieven in Achterbergs poëzie’ (FM p. 69
e.v.). Zelfs in de exacte wetenschappen spreekt men tegenwoordig minder van
‘bewijzen’ dan vroeger, ook daar aanvaardt men de uitkomst van geverifieerde
hypothesen als ‘evidentie’ of ‘waarschijnlijkheid’.
Zoals in FM is geconstateerd: men behoeft de manifeste inhoud van een gedicht
niet te ontkennen om in te zien dat de dieptelaag een ander (vaak minder
gecompliceerd) verhaal vertelt, de symbolen evoceren dikwijls een werkelijkheid
die in wezen eenvoudig is. Ik ‘verwaarloos’ de manifeste inhoud allerminst. Het is
juist de aandacht voor de gegeven tekst die mij de inconsequentie van het
verhaal-aan-de-oppervlakte als een belangrijk gegeven voor de betekenis van het
gedicht heeft doen zien. Op mijn beurt verwijt ik de ‘tegenpartij’ dat zij dit aspect
van deze poëzie ‘verwaarloost’. Mystieke ervaringen (om aan dit belangrijke punt
nu even aandacht te schenken) zijn de meesten van ons vreemd, om ons te oriënteren
zijn we aangewezen op de geschriften van mystici. Nu heeft Jung vele jaren van zijn
leven gewijd aan de studie van de mystiek. Zoals men de theorieën van Freud te hulp
kan roepen bij de bespreking van een roman om de sexuele relaties van de dramatis
personae en de psychische implicaties daarvan te verduidelijken, zo kunnen de
inzichten van Jung helpen om de literatuur van de mystiek te verhelderen. Het kàn
zonder resp. Freud en Jung, maar mèt hen worden de problemen voor mederne lezers,
die van hun werk op de hoogte zijn, begrijpelijker.
Wat Achterberg betreft: men kan voor zijn werk ook zonder de bemiddeling van
Jung verschillende bronnen van de mystiek als kader van referentie nemen, er
verandert dan in principe niets aan mijn opvatting dat Achterbergs poëzie (voor een
deel) de neerslag is van visionaire en mystische ervaringen. Na het eerste hoofdstuk
heb ik dat in FM ook inderdaad gedaan door, zonder Jung er in te betrekken, te
refereren aan middeleeuwse mystici1), yogasystemen, het werk van A. Roland Holst
en psychedelica (Huxley). Wie de grondslag van Formule in den morgenstond wil
aantasten, moet niet tegen Jung te keer gaan, maar aantonen dat, wat ik zie als het
mystieke element in Achterbergs werk, niet bestaat en dat mijn interpretaties onjuist
zijn. Op dit punt is K. niet erg gelukkig. In de ban van wrevel en emotie schiet hij,
als een humeurige schoolmeester links en rechts met losse hand tikken op de vingers
uitdelend, door de pagina's van Formule in den morgenstond. Daarbij slaat hij er
nogal eens, of liever gezegd: altijd naast.2)
Het leukste is in dit opzicht de tweede alinea van zijn artikel. Men vergelijke die
met pag. 22 van FM, waar de zin staat: ‘Ik ben het niet eens met Rodenko en Meertens,
die menen dat het om een hert gaat.’ (In een noot verwijs ik dan naar de betreffende
artikelen van de genoemde auteurs). K. heeft mijn tekst zo slecht gelezen, dat zijn
commentaar bepaald komisch wordt en hij maakt de zaak nog erger - men zou anders
nog aan een drukfout kunnen denken - door mij in een noot onderaan de pagina
(Raam p. 46) te verwijten dat ik niet aan het (door Rodenko bedoelde) hert denk!
2) ‘Mevrouw Ruitenberg zegt hardnekkig couplet’, schrijft K., die vindt dat ik ‘strofe’ behoor
te schrijven. In mijn hardnekkigheid in dit opzicht ben ik echter in goed gezelschap. Van
Dale (Handwoordenboek, 1950), de W.P. encyclopedie (1950) en C. Buddingh' (Lexicon der
poëzie, 1968) beschouwen de woorden, evenals ik, als synoniemen.
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Het incident is typerend voor K's manier van doen, want slordig, oppervlakkig en
onvolledig lezen is ook bij de meeste andere interpretaties in FM de oorzaak van zijn
moeilijkheden. In de overige gevallen is het meer de onbekendheid met Achterbergs
taalgebruik, die hem parten speelt. Het zou te ver voeren dat hier uiteen te zetten,
maar ik hoop nog eens de gelegenheid te krijgen daar op terug te komen.
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Eén bezwaar van K. verdient echter speciale aandacht: hij vindt dat ik mijn standpunt
t.a.v. ‘het personeel’ in Spel van de wilde jacht niet voldoende adstrueer. Nu is het
‘personeel’ bijzonder belangrijk voor het inzicht in het Spel, ik wil er dus graag nader
op ingaan.
Het landgoed - aldus de hypothese die bij de exegese van de Wilde Jacht op haar
bruikbaarheid getoetst wordt - is de psyche, de geest van de ik. In de proloog van het
Spel is sprake van brandstichten en inbreken. Men vergete vooral niet dat die
begrippen verbonden zijn! Het is onlogisch te veronderstellen dat de ‘heer’, de ‘ik’
dat doet; hij bevindt zich wel ‘binnen’, in ieder geval na de proloog, maar hij is geen
inbreker. ‘Brandstichten en inbreken’ doet het ‘personeel’, zij zijn ‘aan 't
samenzweren’, zij ‘lokken’ de heer ‘in een hinderlaag’. De personeelsleden zijn - zo
heb ik gesteld - hallucinatoire figuren, hallucinaties, die de geest van de ‘ik’ zijn
binnengedrongen en daar ‘brand’ veroorzaken, de brand in de geest. Over het
personeel en het daarmee onverbrekelijk verbonden brandmotief wordt in FM
gesproken op de pagina's 20, 21 (ik kom daar nog op terug’), 22, 61 (cf. pag. 18),
62, 63 en 102. Bovendien verwijs ik in noot 9 (in de laatste zin daarvan, zoals iedere
aandachtige lezer onmiddellijk zal zien!) naar een in dit verband onmisbaar biografisch
gegeven. K.'s klacht, dat ik mijn standpunt niet zou argumenteren, lijkt me dus nogal
ongegrond.
Al K.'s aanmerkingen, zonder uitzondering, zijn er op de een of andere manier
naast. Het is daardoor ondoenlijk op alles te reageren, ik moet een keuze doen. Dit
dan maar:
K. poneert: ‘Haar diepere bedoeling is te zeggen dat slechts de weinigen die
dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt als de dichter het Spel optimaal kunnen
verstaan.’ - Het gaat K. wel gauw diep! Ik heb die bedoeling niet bedekt geuit, maar
duidelijk zo gesteld. Wie de visionaire/mystische ervaringen van ondervinding kent
- of hij die ondervinding nu heeft opgedaan krachtens natuurlijke aanleg, psychische
training, door middel van enige ‘heilsweg’ vergelijkbaar met die van Jung of mogelijk
zelfs door psychedelica - zal Spel van de wilde jacht beter begrijpen dan de
buitenstaander. Dat is ook de reden geweest van mijn aarzeling om het onderwerp
aan te vatten (zie FM p. 12).
Onder het (V.N.) kopje ‘Om over na te denken’ zou ik tenslotte nog de twee
volgende opmerkingen van K. willen bijeenbrengen:
‘Het boekje bevat een inventaris van motieven in Achterbergs werk, waarvan
onderzoekers veel profijt kunnen trekken’ en
‘Het is spijtig dat de essayistiek over Achterberg met voor f 12,90 aan humbug is
vermeerderd: dat ligt zwaar op de markt.’
(voor de goede orde: de druk op de markt is inmiddels nog aanzienlijk toegenomen
door 60 cts b.t.w.)
Deze opmerkingen van K. doen mij, om met Achterberg te spreken, ‘zweven tussen
schouderklop en trap’.
Die spijtigheid van K. vind ik natuurlijk jammer. Maar ik moet toegeven dat ik
bij het schrijven van Formule in den morgenstond niet aan een markt heb gedacht,
van welke soort ook.
A.F. Ruitenberg-de Wit
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Eindnoten:
1) Ook J. v.d. Sande (in zijn analyse van de cyclus Autodroom, Merlijn, jan. 1966) en H. Barendregt
(in Nieuw Kommentaar op Achterberg) hebben de middeleeuwse mystici als kader van referentie
gekozen voor de studie van Achterbergs poëzie.
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[Nummer 57]
Ivo Michiels
Babyblauw en suikergoedrose
In memoriam Lucio Fontana
Was het een palmboom, een treurwilg, een plataan? Waren het twee palmbomen?
Een palmboom en een treurwilg? Twee treurwilgen? Een treurwilg en een plataan?
Een plataan en een palmboom? Twee platanen? Waren het méér bomen, meer
treurwilgen, meer platanen?
Ik sta voor het raam, dat zie ik nog duidelijk. Ik zie me voor het raam staan en
uitkijken over de pelouse, groen, golvend naar het groen van de bomen toe, van de
treurwilgen, de palmbomen, de platanen misschien. Ook Fontana zie ik duidelijk:
hij staat dicht achter mij, op nauwelijks twee drie passen van me af, en achter hem
zie ik het atelier, het duister dat zich vaster in de hoeken zet, de bergruimte ginds
boven die in het plots opkomende middagdonker al haast is opgelost, en voorbij het
atelier de zuilengang, het binnenhof met de hoog oprijzende muren, en netjes op een
rij langs de ene muur - de muur aan je rechterhand wanneer je met de rug naar het
atelier toe staat gekeerd - de eierdoeken, grote ovalen van goud, of groen, een groen
dat niet eens bestaat tenzij op dit ene en unieke tweedimensionale ei, en zwart,
suikergoedrose, wit, rood ook, en babyblauw, een blauw dat niet eens bestaat en
daarin, in het goud, het groen, het zwart, het rose, het wit, het rood, het blauw, daarin
de kleine kraters, minuscule portalen zou je kunnen zeggen, grillig rond en met
korstige randen van babyblauw en suikergoedrose, op een rij langs de muur zodat
de camera er langs kan glijden en de eieren aftasten, de bonbonnièredeksels, de
portalen met de korsten, en diep achter deze kraters - de grootste niet veel groter dan
een vuist en toch de hele Vesuvius daarin, om zo maar een vulkaan te noemen daarachter het binnenste van de aarde, opgesteld tegen de muur van het binnenhof,
en aan de overkant van het binnenhof de conciergewoning, en even voorbij de
conciergewoning de poort, dan de straat, en terwijl ik uitkijk over de tuin waar het
op dit middaguur allengs avond en nacht wordt zie ik duidelijk achter mij de Corso
Monforte, druk, drukkend, zonder dat een geluid is te horen. Dit zie ik helder en
scherp: Milaan dat als het ware van de kaart is geveegd, achter mij en rond mij, en
ik dus in het hart van de stad die om zo te zeggen niet eens meer bestaat, zo
ongelooflijk stil is het, ik, de pelouse daarbuiten, de palmbomen, de treurwilgen, de
platanen misschien, het atelier in mijn rug, en Fontana, zoals gezegd. De vrouw ook.
Ze staat een weinig links van hem en een stap of wat dichter naar
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mij toe. Haar buik raakt bijna de kleine schrijftafel waaraan hij zijn brieven schrijft,
moeizaam en met overgave en in een taal die je nergens te lezen krijgt, een mengsel
van wat lijkt op Frans en Italiaans, mogelijk een suffix Spaans erbij, een taal in
babyblauw en suikergoedrose en minuscule kraters erin met korstige randen. Cher
ami Michils, je suit très très content d'avoir reçu votre lettre. Ik kijk de vrouw niet
aan. Wanneer ik maar heel even het hoofd wend moet ik haar zien. Ik heb haar nooit
eerder ontmoet, dat weet ik zeker. Ze is daarstraks het atelier binnengewandeld zoals
er zovelen deze ruimte betreden, de jongen en de heel jongen en de niet meer zo
jongen: lachend en de overgave al in de heupen. Hij moet haar de hand hebben gekust
en haar aan me voorgesteld, dat zal wel, maar haar naam ben ik vergeten. Ze is, meen
ik nog te weten, een gravin. Of misschien heet ze wel zo: Contessa, signora Contessa,
het zou kunnen. Op dit ogenblik neigt ze iets dichter naar mij toe, alsof hij haar met
zachte aandrang in mijn richting duwt want ik ruik nu heel sterk haar parfum. Ik
verdenk hem ervan dat hij haar met zachte aandrang in mijn richting duwt, zijn hand
op haar rug legt en zonder een woord te zeggen zegt dat ze dichter naar me toe moet
schuiven. Ik beef een beetje. En meteen zie ik dat ik weg wil, ik ken mezelf, mijn
houdingen, mijn onbeweeglijke wegstaren over de pelouse, het groen daarbuiten dat
steeds dieper met zwart wordt vermengd. Straks, hoop ik, zal hij beginnen te praten,
rustig en beminnelijk, als een man. Maar hij zegt niets. Tot ik alleen de kreten hoor
die opslaan in het atelier achter mijn rug, rauwe keelgeluiden die plots over me heen
vallen, het ploffend geluid begeleiden, het ritme van het schreeuwen dat het ritme
van de stoten vergezelt, luid en doordringend. Neen, ik vergis me. Er was die dag
helemaal geen cameraman aanwezig, er was geen assistent voor de geluidsopname,
er was geen regisseur en de doeken stonden niet opgesteld tegen de muur van het
binnenhof, die dag niet. Die dag was het loofstil, zo stil dat het haast leek alsof de
stad van de kaart was geveegd. Ik heb al teveel door elkaar gehaald, zie ik, teveel
verward. Wat ik hoor verward met wat ik weet, wat ik weet verward met wat ik zie,
het zien met het zien verward, het weten met het weten, het horen met het horen. Zo
gaat dat. Ik moet opnieuw beginnen.
Was het een palmboom, een treurwilg, een plataan? Waren het twee palmbomen?
Een palmboom en een treurwilg? Twee treurwilgen? Een treurwilg en een plataan?
Een plataan en een palmboom? Twee platanen? Waren het méér bomen, meer
treurwilgen, meer platanen? Ik sta voor het raam, dat zie ik nog duidelijk. Ik zie me
voor het raam staan en uitkijken over de pelouse, groen, golvend naar het groen van
de bomen toe, van de treurwilgen, de palmbomen, de platanen misschien. Loodrecht
gutst de regen naar beneden en van heel diep uit het atelier, vanuit de bergruimte
ginds
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boven die in het snel opgekomen middagdonker al haast is opgelost, komt het onweer
over ons heen rollen. Met geregelde tussenpozen zet een flits licht één seconde lang
de omgeving in een felle klaarte en dan zie ik de tuin daarbuiten oorverdovend wit
worden, de bomen wit, het atelier in mijn rug een witte ruimte en daarin, wit in het
wit, ik die voor het raam sta en uitkijk, me niet verroer, en dicht achter mij Fontana,
hij staat op nauwelijks twee drie passen van me af en een weinig links van hem staat
de vrouw, ze is nu nader op me toegeschoven en haar buik drukt lichtjes tegen de
kleine schrijftafel waaraan hij zijn brieven schrijft, één seconde lang of minder nog
die witte driehoek verstard in de witte ruimte en dus als het ware in elkaar vergaan,
de driehoek in de ruimte vergaan, in het atelier met voor en achter de doeken neergezet
langs de muren, de eieren, de portalen, de minuscule kraters erin, of de sneden, scherp
gekerfd en de lippen van het doek gekruld, naar binnen, naar buiten, in de lippen
vergaan, dit ene ogenblik te fel met licht overgoten zodat er teveel is te zien om nog
in waarheid te zien, zo zie ik het. Hoe we met geregelde tussenpozen wegflitsen in
het licht en weerkomen in het donker, uren en uren aan een stuk zo. Beacoup de foi
je mai souvent de vous y dé les beau jour que nous avons passé avec Jef y notre
discussion sur l'art y l'amitié que vous m'avez donné, y la stime sur mon travaille,
cett'éte pour moi un gran incouragement pour travaillé. Van Genua tot Ventimiglia
is de hele kust nu een bestookte strook. Het is reeds een flink stuk middernacht voorbij
en we staan nog steeds met z'n drieën op het balkon, hoog tegen de flank van de
heuvel zodat we kilometers ver kunnen volgen hoe de zee konstant onder vuur ligt.
We hebben onze zonnebrillen opgezet, zo verblindend is het licht dat tegelijk van
links en rechts en uit alle richtingen over ons neervalt, en af en toe maakt de
cameraman een grapje en lacht, en de regisseur maakt een grapje en lacht, we lachen
met vereende schrik tegen de felle slagen in en soms doen we toch een sprongetje
de kamer binnen. Morgen, of liever straks, bij dageraad, zullen we vernemen dat
sedert mensenheugenis de streek nooit zo'n uragano heeft meegemaakt, alleen de
heel ouden zullen zich zo'n tempeest nog herinneren, vaagjes. Wanneer veel later
het onweer wat in hevigheid afneemt en de krachtcentrale blijkbaar is hersteld zodat
beneden in het dorp de lampen boven de autoweg weer aanfloepen en ook de echo's
zich allengs achter de heuvels terugtrekken, wanneer het zover is zegt de regisseur
dat we over drie uur alweer uit de veren moeten en de cameraman zegt dat het wel
niet veel zin zal hebben, dat opstaan bedoelt hij, want dat we hem toch niet moeten
verwachten na zo'n nacht, en ik zeg: hij zal er zijn, reken erop, al ben ik natuurlijk
niet helemaal zeker, hij is immers niet meer jong, hij is beroemd, hij is bescheiden,
hij heeft het nergens voor nodig. Hij heeft het alleen beloofd en dit is wat ik van hem
weet: dat
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hij een man is met grote gaven. Het geeft me een schok wanneer ik hem een paar
uur later op de afgesproken plaats te midden van de ravage zie staan, een beetje
kouwelijk en de kraag van zijn jasje opgeslagen. Er ligt zoiets als het geraamte van
een strandstoel aan zijn voeten en uit het ondergelopen tunneltje onder de autoweg
komt een gebroken palmblad in zijn richting drijven. Dan zie ik nog meer afgerukte
palmbladeren rond hem verspreid liggen en zo staat hij daar: rustig tussen de afgerukte
bladeren en de hoopjes modder en in de modder hier en daar een prentbriefkaart en
wat verderop een oranje wimpel, verfomfaaid en beslijkt maar toch nog oranje en
hij blijft maar kijken naar het vlekje kleur dat de storm heeft doorstaan en hij steekt
zijn hand op wanneer we naderbij komen. In de bar waar men de nacht door nog niet
naar bed is geweest drinken we een kop koffie. Wanneer we daarop in de auto stappen
wordt er nauwelijks nog gesproken, slechts af en toe valt een woord: uragano, cornuto,
macchina, Picasso. Soms liggen er wel twintig kilometer tussen woord en woord en
al die tijd overdenk ik hoe we straks de doeken langs de muur zullen schikken, de
eieren, de bonbonnièredeksels, de minuscule kraters erin, tenzij we één enkel doek
tegen een zuil van het binnenhof plaatsen en de camera een plofbeweging laten
maken, langs de zuil naar beneden op het doek vallen, plof op de kleur, op een portaal,
enkele vierkante centimeters gapend zwart met korstige randen van babyblauw en
suikergoedrose, erg snel moet het, en dan weer een doek en dus weer kleur, misschien
binnendringen in het portaal, heel even, en later op de klankband het gelui van
klokken, plof-bam, plof-bam. Maar ik weet al meteen dat het niet waar is, dat ik daar
helemaal niet aan gedacht heb, de hele eindeloze route over Genua naar Milaan niet
en het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik me niets herinner van wat me toen door het
hoofd is gegaan, die uren dat we zwijgend de afstand afzoemden, door nog wat late
flarden onweer schoven en ons ongemerkt overgaven aan de slaap en toch niet sliepen.
Ook het klokgelui is er pas maanden nadien bijgekomen, in Berlijn, en al wat me
nog helder voor de geest staat is het onweer, die middag, die nacht, laag boven Milaan,
de hele kust een bestookte strook zodat we onze zonnebrillen moeten opzetten tegen
het felle licht dat van links en rechts en uit alle richtingen over ons neervalt, tot
eindelijk ergens in het duister achter mijn rug Fontana zegt dat we ons moeten
ontkleden, de contessa en ik. En daarom knijp ik verschrikt de ogen dicht en druk
duim en wijsvinger tegen mijn slapen: omdat ik alweer het ene donker met het ander
heb verwisseld en het ene licht met het ander, zwijgen met zwijgen heb verwisseld
en praten met praten en zodoende onmogelijk in staat ben om uit elkaar te houden
wat van ver of nabij niet samenhoort waardoor het straks gaat lijken of het hoort toch
en desondanks alles samen, toen en toen en toen
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en nu en nacht en middag en strand en binnenland en noorden en zuiden verder en
verder. Zo is het. Ik moet opnieuw beginnen.
Was het een palmboom, een treurwilg, een plataan? Waren het twee palmbomen?
Een palmboom en een treurwilg? Twee treurwilgen? Een treurwilg en een plataan?
Een plataan en een palmboom? Twee platanen? Waren het méér bomen, meer
treurwilgen, meer platanen? Ik sta voor het raam, dat zie ik nog duidelijk. Ik zie me
voor het raam staan en uitkijken over de pelouse, groen, golvend naar het groen van
de bomen toe, van de treurwilgen, de palmbomen, de platanen misschien? Loodrecht
gutst de regen naar beneden en in het nu en dan doorflikkerde zwart van het atelier
merk ik (in het wit? in het zwart?) hoe ik aarzelend een beweging maak, of niet eens,
een beweging die de graad van beweging nauwelijks bereikt, hoogstens een inspanning
daartoe, alsof ik schroomvallig een poging waag me naar hem toe te wenden en er
net niet toe kom, me zo te zien wil verzetten, hem tegenspreken, of mogelijk zijn
taal niet heb begrepen en natuurlijk heb ik hem begrepen, ieder woord, elke kleur,
ook het babyblauw, ook het suikergoedrose, de betekenis ervan, het ritme, de klank,
begrepen wat gezegd is en niet uitgesproken, wel honderd keer gezegd en nooit ofte
nimmer uitgesproken, zelfs in zijn brieven niet. Vous avez 45 année, il sont rien,
vous avez encore beacoup de chose a faire, y Jef ma dit que vous fait de chose très
important, tout ça je pense c'est naturelle. Altijd opnieuw zegt hij het: je bent jong.
Hij zegt het eerst in het Frans en daarna in het Italiaans, voor de contessa. Haar
elleboog beroert nu mijn arm, zo dicht is ze mij genaderd. Even maar, want ik zie al
hoe ze opnieuw van me loskomt en waarachtig een aanvang maakt, met een gracieus
gebaar de armen boven het hoofd heft en de haren schudt. Ze werpt haar jurk op de
kleine schrijftafel waaraan hij zijn brieven schrijft en daarbovenop, over de jurk en
onder de kantjes waarvan ze zich verder ontdoet, daarover en daartussen vallen mijn
kleren en ik heb niet eens een verklaring hiervoor, blijf ademloos toekijken hoe we
stilaan naakt te voorschijn treden en nog vooraleer we even later de regen in rennen
vang ik een laatste glimp van hem op. Het lijkt of hij zich dieper in het atelier heeft
teruggetrokken, tussen zijn doeken, de eieren, de portalen, of de sneden, scherp
gekerfd en de lippen van het doek gekruld, naar binnen, naar buiten, de handen in
zijn zakken gestopt als een jongetje en zo jong is hij dat hij ons naroept dat het mooi
is zo, dit heel stil roept, en van dan af vermijd ik het naar het raam te kijken, voel de
regen warm en dicht over mijn huid stromen en ik weet dat nu vlakbij in de tuin de
regen warm en dicht over haar huid stroomt en nog een poos lang ontwijk ik haar
huid. Ik houd de armen stijf voor me uitgestrekt, de handpalmen als een kelk naar
de hemel gekeerd, ze stromen vol en lopen over en als een danseresje verheft ze zich
op de

Raam. Jaargang 1969

7
tenen en legt een tepel in elke kelk, om te drinken, en terwijl de regen van haar borsten
leekt en voort mijn handen vult, doet het aan alsof ze tegelijk drinkt en te drinken
geeft en het ogenblik daarop rennen we zot achter elkaar aan, draaien rond de stam
van een boom. Bruin en glimmend schiet ze voor me uit en wanneer ik onverwacht
stilhoud en me omkeer botst ze hard tegen me op en ik denk: nu lacht ze, maar toch
is het niet lachen wat ze daar doet, haar lippen blijven alleen een weinig openhangen,
niet strak, vrolijk ook niet, ze strijkt een klisje van haar lange doorweekte haren uit
haar voorhoofd en wijkt traag van me weg, ofschoon ze geen voet heeft verplaatst,
zo meen ik toch, verder en verder schuift ze van me af tot ik haar weer te voeten uit
vóór me heb en ik vraag me af wie van ons er wel bewogen heeft, wie zich het eerst
op de knieën heeft neergelaten, of zij zich languit op haar rug heeft gevlijd of ik het
ben die haar in het gras heb gelegd, haar ogen heb dichtgedrukt, de handen over het
natte marmer van haar tors laat glijden, over haar buik en lager dan, naar de schede
toe, scherp gekerfd en de lippen gekruld, naar binnen, naar buiten, ten slotte in de
lippen verga en roep, tot de hemel daarboven, de regen, het donkere licht van de
middag over de tuin, over het binnenhof, en voorbij het binnenhof de straat, de stad,
schreeuw tot ik weer alles zie en duidelijk zie dat hij ook deze deur voor mij heeft
ontsloten, eenvoudig omdat ik zijn vriend ben en daarom, omdat ik een vriend van
hem ben, een maagdelijk doek voor ons heeft klaargezet en instemmend knikt wanneer
ik zeg dat de klankband loopt en de camera loopt, daarom de prik in zijn vuist klemt
en zich met een kreet op het doek stort zodat ik te horen krijg wat tot op heden geen
mens van hem weet, deze kracht, dit geweld, de kreten die opslaan in het atelier,
rauwe keelgeluiden die over me heen tollen, dwars door het doek boren, als het ware
de ruimte binnen het raam slepen, opgehaald uit welke diepte?, welk donker?, welk
licht?
Ze zeggen dat je een estheet bent.
Ze horen me niet.
Ze zeggen dat je pas dertig bent.
Ze zien me niet.
Ze zeggen dat je haast zeventig bent.
Ze geloven me niet.
Ze zeggen: suikergoedrose!
Met portalen en kraters erin.
Ze zeggen: babyblauw!
Doorprikt en doorkerfd.
Ze lopen aan je deur voorbij.
Ze zoeken me niet.
Ze komen je groeten.
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Ze vinden me niet.
Ze zeggen: bonbonnièredeksel!
Ze proeven niet.
Ze zeggen dat je beroemd bent.
Nu ik doodga.
Ze zeggen dat je gestorven bent.
Nu ik leef.
Ze zeggen dat je leeft.
Zolang ik zoek.
Wat zoek?
Bij voorbeeld.
Aldoor?

Aldoor, voortdurend, zonder ophouden, ononderbroken, op de Piazza, in het vliegtuig,
aan het dessert, in bed, in bad, op het strand, aan de bar, in de klei, met de verf, alleen,
niet alleen, bij een vrouw, bij een andere vrouw, bij een vriend, bij een andere vriend,
bij een dwaas, bij een andere dwaas, bij een dief, bij een andere dief, bij een parasiet,
bij een andere parasiet, bij een koning, bij een andere koning, bij een graf, bij een
ander graf, bij een god, bij een andere god, vriendelijk, vrolijk, omhelzend, onberoerd,
stug, opgewonden, ruziemakend, spelend, vragend, ontkennend, bevestigend,
gelovend, twijfelend, radeloos, hopend, mislukkend, verminkend, verscheurend,
lijmend, wassend, ontsmettend, vergetend, vindend, opgelucht, dankbaar, uitgelaten,
ja zeggend, neen zeggend, niets meer zeggend, alles zeggend, dan pas.
J'espère de vous rencontrer très tôt ici a la campagne, douve je pense passé les
dernier anné de ma vi. Je été très malade, pour beaucoup de mois, maintenant ça
marche meilleur, mai je doit fair beacoup de atantion, y travaillé très tranquilment.
La vi c'est joli ici le même, il vient beacoup des ami a moi visiter. Pardon mour mon
francé, cher ami Michils, jespère de vous renconter les plus tôt posible, y continuer
notre discussion sur l'art. Mon salutation les plus afectuose y amicalle de ton ami
Fontana - Comabbio 17.5.68.
Fontana. Lucio. Lucio Fontana. Fontana Lucio.
Lucio
lustro
lupo
luogo
lunario
luna
lume
ludo
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luce
lucente
lordura
lonzo
lontano
logoro
logico
lodo
lode
locanda
livido
litigio
lite
litania
lirico
liquido
lingua
linea
limpido
limosina
limone
limo
limite
lima
lieto
libro
libra
libito
libidinoso
libertino
libero
liberale
libello
lesto
Lesbo
leone
lento
lenti
lene
lena
legnata
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legione
leggiero
leggiandro
leggenda
legge
legato
legale
lecco
lazzo
lazza
lavoro
lavina
lavato
lavanda
laurea
laude
latte
lattante
latebra
larva
largo
lapide
lanzo
lanterna
lanfa
landa
lancio
lancia
lancetta
lana
lampo
lampana
lampada
lamia
lamento
lago
la.
Laat.
Laten we.
Laat de kleinen tot mij komen.
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Lidy van Marissing
Gesprek met Ivo Michiels
Mijn obsessie is de literatuur als onderwerp van mijn literatuur
Ivo Michiels is in 1923 in Antwerpen geboren. Hij schreef Het Afscheid (1957),
Journal Brut (1958), Het Boek Alfa (1963), Orchis Militaris (1968). Hij is redakteur
van Randstad en het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Hij heeft een halve baan bij uitgeverij
Ontwikkeling te Antwerpen en daarnaast een part-time funktie aan het Hoger
Technisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding in Brussel, waar hij filmtaal en
filmvormgeving doceert en les geeft in draaiboek-schrijven.
Zijn Boek Alfa wordt door prof. Janssens aan de universiteit van Leuven behandeld
en door prof. Weisgerber aan de universiteit van Brussel. Een Noorse student in de
neerlandistiek heeft over het Boek Alfa onlangs aan de universiteit van Oslo een
doctoraatsthesis gemaakt. Het Boek Alfa is in het Duits en in het Frans vertaald.
Ivo Michiels debuteerde op zijn vijfentwintigste jaar. Vóór het Boek Alfa schreef
hij een gedichtenbundel, drie romans en twee bundels korte verhalen. Hij wil ze
vergeten: ‘Het had niets met literatuur te maken.’
‘Ik heb altijd schrijver willen worden’, vertelt hij. ‘Ik heb van jongsaf ontzettend
veel gelezen. Een boek was een heilig objekt voor mij als kind. Mijn ouders hadden
in hun leven ooit één boek gezien en dat was het kerkboek. Een boek was een luxe.
Als ik van mijn zondagsgeld een boek kocht moest ik dat via de brievenbus
binnensmokkelen en verstoppen. Die speciale sfeer heeft aan het heilige van het boek
meegeholpen zo. Toen heb ik natuurlijk nooit aan schrijven gedacht, maar deze
anekdote wijst wel de richting aan waarin ik gefascineerd was.’
- Noemt u uw laatste boek Orchis Militaris een experimentele roman?
‘Objektief gezien is het natuurlijk een experimenteel boek; het wijkt af van bepaalde
konventies in taal en struktuur. In die zin meen ik dat elk goed boek een experimenteel
boek is. Ik verwacht van ieder boek dat de auteur met zijn materiaal iets doet wat
vóór hem nog niemand heeft gedaan. Hoe bescheiden ook, al wijzigt hij maar een
komma in de evolutie van de romanopvatting, dan heeft hij literair iets gepresteerd.’
‘Subjektief gezien is Orchis Militaris voor mij al niet meer experimenteel.
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Het is een persoonlijk experiment - een avontuur - gewéést. Nu het boek geschreven
is krijgt het voor mij klassieke allures. Dat wil zeggen dat ik in mijn volgende boek
echt wel verder moet gaan. Flaubert heeft een jonge schrijver eens de raad gegeven:
doe nooit iets wat een ander vóór u al gedaan heeft. Ik zou dit willen moduleren en
zeggen: doe nooit iets wat je zelf al gedaan hebt.’
‘Vandaar ook dat ik bijvoorbeeld na het schrijven van het Boek Alfa mezelf heb
verplicht om een tijd te wachten voor ik Orchis Militaris schreef om voor mijzelf
het gevoel te hebben dat ik opnieuw debuteerde. Wanneer die afstand er niet is heb
ik het gevoel dat ik me laat drijven op vondsten van vroeger. Elk boek is een volkomen
nieuw avontuur. Wanneer ik dat avontuurlijke gevoel niet heb vind ik het schrijven
een hoogst vervelende bezigheid.’
‘Ik heb altijd geschreven met het idee: dit is mijn debuut. Ik maak het mijzelf
moeilijker zo. Bepaalde verworvenheden snijd je gewoon weg.’
- Het verrassende procédé van het Boek Alfa is min of meer herhaald in Orchis
Militaris. U bent van plan nog twee boeken in de Alfa-cyclus te schrijven. Volgt u
daarin dezelfde methode? En bent u dan niet bang dat het een maniertje wordt?
‘Het wordt een cyclus van vier. Tussen die vier boeken is een binding. Dit is
evident. Nou moeten we even opletten; dit is een essentiële vraag, waarschijnlijk de
essentieelste. Laten we zeggen dat de binding tussen de diverse delen van de cyclus
van drie-voudige aard is. Ten eerste is er de historische binding of de chronologie.
Het eerste boek - Alfa dus - heeft een jeugd als exploratieterrein; het gaat over de
diverse stadia van kindervaring en adolescentie, samengetrokken in één punt: het
uitbreken van de oorlog. Het tweede boek - Orchis Militaris - speelt zich af tijdens
de oorlog; het ís de oorlog. En dan zal het derde deel komen en dat is gesitueerd ná
een oorlog. En over het vierde deel wil ik voorlopig niets zeggen. Ik bedoel steeds
een jeugd, een oorlog. Begrijp me goed. Ik probeer te universaliseren, niet te
lokaliseren.’
‘Ten tweede is er de thematische binding tussen de vier delen van de Alfa-cyclus.
Bijvoorbeeld: in Boek Alfa was de twijfel het thema, in Orchis gaat het om de absolute
gelijkschakeling. En nu moet ik de derde binding noemen...’
- U kunt de thema's van deel drie en vier nog niet aangeven?
‘Voor het derde boek heb ik twee mogelijkheden, maar ik weet nog niet welke ik
kies. Daar speelt ook bijgeloof een rol: ik praat liever niet over wat nog moet
gebeuren, wél over wat gebeurd is. Zolang je het nog niet
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hebt gedáán, is er nog niets gebeurd, vind ik. Het bestaat niet, het derde boek. Het
zal pas door het doen zijn ontstaan krijgen. Ik bedoel: ik kan niet op voorhand in
theorie vastleggen wat ik ga doen. Dat moet open blijven. Ik doe niet aan
invuloefeningetjes, helemaal niet.’
- U wilde de derde binding tussen de cyclus-delen noemen.
‘Ja. Die derde binding betreft de vorm. Doordat het Boek Alfa het boek van de
twijfel was - en twijfel impliceert keuze - is het Boek Alfa gebouwd op tegenstellingen,
die onder meer tot uitdrukking komen in het ritme van het boek.
“Links-rechts-links-rechts” en “hop-hop-hop-hop”. Dus het bevelritme dat ons van
buitenaf wordt opgedrongen en daarnaast het ritme van de litanie, een ritme dat ons
van binnenuit wordt opgedrongen door opvoeding, geweten, enzovoort. En vandaar
zijn in Boek Alfa in één zin vaak al tegenstellingen te zien. Bestendig zijn
tegenstellingen gebruikt in het hele boek. Het thema - de twijfel - ontstaat uit de
vorm.’
Hij gooit zijn armen omhoog en zegt met een wanhopig gezicht: ‘Dit is nog alleen
een introduktie, hoor. Wanneer men het Boek Alfa leest als een entiteit zou men
kunnen zeggen dat de ervaringen zich samentrekken binnen in één denkfiguur,
namelijk de schildwacht die daar staat, hè. In Orchis gebeurt iets totaal anders. Ik
moet het tekenen. Kijk, er zijn twee konstruktielijnen: de soldaat (de kategorie
onderdrukkers) en de masseur (de kategorie onderdrukten).’
Hij pakt het boek Orchis Militaris, zoekt bladzijde 31 en zegt: ‘De klik ligt op
deze bladzij. Als je deze bladzij dóór hebt, heb je het hele boek door.’
En hij leest:
‘En bijna terstond daarop zag hij de stok pal op zijn slaap gericht, als een geweer,
zodat hij werktuigelijk het hoofd tussen de schouders trok en reeds voelde hij de stok
onontwijkbaar tussen zijn schouders staan en hij huiverde erom, om de stok die daar
minzaam tussen zijn schouders stond, hem niet eens raakte en toch stilaan harder
drukte, beetje bij beetje harder en harder, hem toch aldoor lager dreef, hem plette
tegen de vloer tot zijn gezicht vast aan de stenen lag en het aandeed alsof de stok
dwars door hem heen ging, alsof heel het spichtige, kreupele, onverwoestbare lichaam
van de generaal door zijn schouders boorde en nog lang daarna voelde hij de stok
door zich heen gaan, door zijn lichaam het tok-tok van de stok dat zich traag en
hinkend verwijderde en ook nadat het hinken was uitgestorven en de generaal
verdwenen en hij van lieverlede weer overeind was gekropen bleef er de stok, in zijn
linkerhand, en diep in de oksel van zijn rechterarm zat de doos geklemd en met de
kraag van zijn legerjasje hoog toegeknoopt, zijn vrije hand rustend op de buik en de
vingers weggestoken tussen de knopen van het jasje tokte hij stram de zaal uit, tokte
de gang door en de
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tuin in en de lippen op elkaar geperst werkte hij zich moeizaam de tuin door.’
En hij zegt bijna driftig: ‘Hier gebeurt het, wat in de realiteit niet gebeurt. Die
masseur wordt op een bepaald ogenblik de generaal, wordt later terug de masseur,
enzovoort. De konstruktielijn gaat voort. Er komt bijvoorbeeld dat stuk met het blinde
meisje; het slaat om en de jongen wordt blind en vraagt op zijn beurt: wat zie je nu?
De personages slaan zo echt om in andere personages, terwijl er ook een bestendig
omslaan is van de ene konstruktielijn in de andere: van de soldaat in de masseur, van
de masseur in de soldaat, óók daar.’
‘Het is dus duidelijk dat daar in Orchis totaal wat anders gebeurt dan in het Boek
Alfa. Men heeft het Boek Alfa gelezen en men heeft gezegd: het zal wel hetzelfde
zijn, verschuivingen binnenin één psyche, en dat is het dus níet. Het is echt wel een
oproepen van een bovenrealiteit, die alléén binnen het boek bestaat, door taal wordt
opgeroepen, wordt opgebouwd met materiaal dat in de dagelijkse realiteit aanwezig
is maar dat tot een volkomen nieuwe realiteit wordt omgevormd.’
‘Goed, nu zijn we er nog niet, hoor. Nu krijgen we de volgende fase en nu moet
ik even het Boek Alfa pakken. Iedereen heeft dat gelezen als een monologue intérieur.
Er zijn hoogstens twee kritici geweest die het juist hebben gezien. Ik kon geen repliek
leveren destijds. Ik kon het ongelijk van de meesten pas aantonen met Orchis. Nu
kun je zien dat aan het slot van Alfa reeds Orchis aanwezig was.’
Hij leest de laatste alinea van het Boek Alfa:
‘Op het plein viel de marsdreun hortend stil, nog enkele korte commando's werden
schreeuwend doorgegeven en toen blies de trompetter het laatste bevel. Nu werd
daarbinnen het vaandel neergehaald en weldra zou er geen wachtpost meer nodig
zijn, hier niet. Met kloppend hart duwde hij de sleutel in het slot en terwijl hij lijdzaam
wachtte op de order om in te rukken keerde hij zich nog eenmaal om naar de straat,
en naar de zon die wit en hoog aan de hemel stond, als een trom die niet te horen
was, wel pijn deed, aan de ogen.’
‘Wat gebeurt hier? Droomt de schildwacht of dóet hij het? O nee, het gebeurt
alletwee; dat is iets wat in de alledaagse realiteit niet mogelijk is, wat buiten het boek
niet kan bestaan. En dát is precies wat gebeurt in Orchis Militaris. Daarom: het Boek
Alfa moet men lezen vanuit Orchis Militaris (en niet omgekeerd) en dan ziet men
dat Alfa niet noodzakelijk een monologue intérieur is.’
‘Het Boek Alfa is een entiteit, Orchis Militaris is een entiteit, maar Orchis en Alfa
samen worden een nieuwe entiteit. Deel 3 is een entiteit, deel 3 en Orchis is een
entiteit, én 3, 2 en 1 worden een nieuwe entiteit. Deel 4 is een entiteit, 4 en 3 is een
entiteit, 4 en 3 en 2 is een entiteit en 4, 3, 2 en 1 is een
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entiteit. Dan heb je het totaal. Waarschijnlijk zal pas dan het geheel duidelijk worden.
Dan zal ik de hele cyclus ook een naam geven. Het gaat hier dus niet om een bepaald
procédé. Men mag zich niet blindstaren op bepaalde parallellen die in de eerste twee
delen te zien zijn. Eens dat men precies weet hoe het in elkaar zit, is men niet bang
meer voor herhaling van het procédé.’
‘Na het Boek Alfa voelde ik mij wel ergens gefrustreerd, maar, god ja, wat kon ik
repliceren? De mensen konden het niet weten. Ze hebben het eerste deel allemaal
gezien als een monologue intérieur. En toch, ik kan me niet voorstellen dat iemand
drie pagina's lang een litanie daarin zet, een hele litanie van Onze Lieve Vrouw, god,
wie kent die nog van buiten? Moest het een echte monologue intérieur zijn, dan zou
ik alleen de eerste paar regels van die litanie gebruikt hebben en dan op iets anders
zijn overgesprongen. Een monologue intérieur is flitsend, snel associërend. Bovendien
begint het Boek Alfa al met een stuk dat buiten de konstruktie van de zogenaamde
monologue intérieur staat.’
- Kunt u iets over uw werkwijze vertellen?
‘Het gaat vrij traag. Het incuberen duurt vrij lang. Eens dat ik echt bezig ben, dan
probeer ik het wel iedere dag door als echte gedisciplineerde arbeid te doen. Ik kan
wel een keukengeheimpje verklappen. Het Boek Alfa is grotelijks nog nachtwerk
geweest en 's nachts schrijven geeft je bepaalde hallucinatoire potenties. Men kan
zich nog enigszins door zijn schriftuur laten meeslepen. Welnu: bij Orchis Militaris
heb ik ook nog één of twee keer geprobeerd 's nachts te schrijven, maar dit was
volkómen onmogelijk. Dit heb ik met het harde middaglicht moeten schrijven. Koel
en helder en zeer beredeneerd. Iets geks is dat ik een paar dagen geleden een
telefoontje kreeg van een man uit de buurt van Heerlen en die vroeg: hoe komt het
toch dat Orchis Militaris veel sterker óver komt dan het Boek Alfa? En ik kon aan
die man niets anders antwoorden dan: omdat ik het zoveel koeler heb geschreven.’
‘Precies door de stevige greep op de techniek, waarbij de eigenlijke
inhoudsgegevens en sentimentaliteitsmogelijkheden sekundair gemaakt worden,
komt de geladenheid ondanks zichzelf sterker naar voren. Technisch gezien sterker.
Of het boek sterk of zwak, goed of slecht is, dat moeten anderen uit maken, dat weet
ik ook niet.’
- Maar u kunt voor uzelf toch wel vaststellen welk boek beter is, omdat bijvoorbeeld
de opzet geslaagd is en dankzij handvaardigheid en vakbekwaamheid ook goed vorm
heeft gekregen?
‘Ja, als men het mij vraagt dan zeg ik: Orchis Militaris is pertinent veel
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beter dan het Boek Alfa. Veel strakker, zuiverder als kreatief objekt. Laat ik zeggen
dat mijn inzicht in wat volgens mij literatuur is niet ieder nieuw boek juister wordt.
Vandaar dat het voor mij zo'n avontuur is. Ik hoop met deel drie en vier dit inzicht
- kreatief gezien dus - steeds zuiverder te stellen.’
‘Vooraf gegeven is het inzicht, maar de theorie komt voor mij altijd post factum.
Je weet precies wat niet meer kan, wat je niet wil. Dat inzicht heb je wel. En na ieder
boek - als het gemáákt, gedáán is - weet je weer meer.’
- Sinds uw eerste boek is uw theorie over literatuur dus steeds stelliger geworden.
Kunt u zeggen hoe die ontwikkeling is verlopen?
‘Ja, ik zou die evolutie van mijn theorie kunnen omschrijven. Enigszins hoor, want
het is echt moeilijk. In mijn eerste boeken - die ik nooit meer noem - waren ethische
en autobiografische aandriften aanwezig. In de tweede fase was ik meer toegespitst
op de eigenlijke existentiële problemen, onder invloed van Camus zeer sterk. Het
Afscheid was het laatste boek uit die periode. Daarom heet het óók Het Afscheid. En
nu zit ik in de derde fase, waarin het bewustzijn overheerst dat literatuur in de eerste
plaats een technische aangelegenheid is, dat de kreatieve akte van het schrijven
volkomen onafhankelijk is van de inhoud. Men kan hoogstens zeggen dat de inhoud
een brok materiaal is waarmee een bepaald werkstuk wordt gemaakt. Met andere
woorden: literatuur is een behandelen van de matière in taal en struktuur.’
‘Nu vind ik dat al die dingen als filosofische en sociale problemen eigenlijk niets
met het kreatieve proces te maken hebben, niets, niets, niets. Ik laat door een struktuur
via taalmiddelen een bepaalde akte doorkomen, maar die inhoud als zodanig heeft
geen enkele invloed op de akte. Een boek ontstaat vanuit een abstrakt punt en er blijft
iets zeer konkreets over. Jozef von Sternberg zei laatst op de televisie: “All feeling
is in the brain”. Dat is mooi, hè: alles heeft-ie gezien als zuiver technisch, als
beweging, vorm.’
- Daarmee is eigenlijk al de vraag beantwoord of het u bij het schrijven gaat om
struktuur en struktuurvernieuwing of om taal en taalvernieuwing?
‘Laat ik nog eens citeren. Victor Chlovski, een Rus en communist, heeft eens
geschreven: “Le soi-disant contenu est un des aspects de la forme”. De inhoud is één
van de aspekten van de vorm, niets anders, hè. En hier heb ik nog twee citaten, die
ik belangrijk vind. “La langue n'est pas l'unique structure, c'est seulement l'une des
structures.” En: “Il n'y a pas que les mots, loin de là. Mais tout est langue, dès que
nous bougeons les bras.”’
‘Voor mijzelf is het op dit ogenblik zo dat struktuur en taal in elkaar overvloeien.
Met de taal is de struktuur tegelijk aanwezig. Vandaar natuurlijk dat ik in Orchis
Militaris de litanievormen nog verder heb doorgedreven.

Raam. Jaargang 1969

17
Ik laat de dialogen heel vaak zó verlopen dat beide personages precies hetzelfde
zeggen. Het is precies het boek van de gelijkschakeling. Vorm en inhoud laten die
gelijkschakeling zien.’
‘Deze visie is al doende ontstaan. Ongetwijfeld zullen er parallellen te zien zijn
met werk van anderen. Er is vandaag in alle kunstvormen een gemeenschappelijke
noemer te vinden. Ik deed een verrassende ontdekking in één van de eerste boekjes
die ik schreef. Ik sloeg het na twintig jaar op en wat zie ik daar: embryonaal en
stuntelig een poging tot die litanievorm. Ik was verrast te zien dat dat al ergens in
mij aanwezig was.’
- Sybren Polet verweet u in een interview in de Volkskrant dat u wel modern bent in
vormgeving maar niet in mentaliteit. Hij beschuldigde u ervan de oorlog te
verheerlijken in Orchis Militaris. Waarschijnlijk is hij meer afgegaan op het
inleidende citaat van Marinetti en op de flaptekst dan op de inhoud, die juist een
ontluistering van dat oorlogsbeeld is.
‘Ik begrijp het gewoon niet. Ik denk inderdaad dat Sybren Polet is misleid door
het motto van Marinetti, dat toch wel heel duidelijk een anti-motto is. Laat ik het
nuanceren: het boek is niet bedoeld als anti-Marinetti, dan zou het een pamflet
geworden zijn. Ik dacht toch dat de inhoud het tegendeel is van het motto, temeer
daar ik het citaat sterk ironiserend overneem.’
- Zou Orchis Militaris zonder dat citaat niet dezelfde betekenis houden?
‘Kijk hier op de flap staat het: “Orchis Militaris verwijst naar een orchidee, waarin
schoonheid en geweld onverbrekelijk verbonden schijnen. De Nederlandse bijnaam
van deze orchidee luidt: soldaatje.” Goed. De idee van de orchidee komt uit het citaat
van Marinetti, terwijl de inhoud toch wel een verbinding is van oorlog en estetiek.
Ik heb niets anders gewild dan het oproepen van een spanningsveld, namelijk tussen
dat wat ik doe - een boek schrijven, een estetische bezigheid - en het gruwelijke
materiaal - de oorlog - dat ik voor deze estetische bezigheid gebruik.’
‘De oorlog, men moet oppassen. Het thema is gewoon de vernietiging, de
verkrachting, dat wat de soort de soort aandoet, ratten die elkaar opvreten, het is
gruwelijk. Orchis Militaris is een kreatie met een spanningsveld tussen estetiek en
vernietiging.’
- Het is niet zo dat u - zoals Lucebert - de schoonheid ziet als gruwelijk, bloedend?
‘Ja, dat is waar, dat zou ook kunnen, maar dat is mij toch weer te smal. Het zit er
in, maar het gaat veel verder. Die pool - vernietiging en estetiek - zie ik ook op puur
vormelijk plan. Er wordt tegelijk ook iets afgebroken, konventies van syntaxis,
konventies van romanstruktuur, etcetera. Misschien is dit wel een aanzet tot
taalafbraak. Het is een voortschrijden op
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het estetische vlak naar een bepaalde vernietiging toe. Een bepaalde estetiek wordt
ook vernietigd op dit ogenblik.’
‘Orchis Militaris is veel naakter geschreven dan het Boek Alfa; een karig gebruik
van adjektieven, geen beelden, zeer... eh... náákt. Ik ben altijd bang dat men bepaalde
roerselen die ik in het boek leg te smal uitlegt. Bijvoorbeeld het begrip oorlog móet
je veel ruimer zien. Dat is misschien de grootste frustratie die je oploopt (ik neem
het niemand kwalijk) dat men de dingen nog niet genoeg opentrekt.’
- Schrijft u geen poëzie?
‘Ik heb het wel geprobeerd, maar het ligt me niet. Voor mijn gevoel gaan de grenzen
tussen poëzie en proza vervagen, volledig vervallen. Dit proza is ook al een
ver-dichting; poëzie is het niet maar het krijgt dezelfde densiteit als een gedicht. Een
roman is ook niet met keuvel, wat men vroeger deed hè. Je moet vandaag een roman
woord voor woord schrijven.’
- Waar plaatst u uzelf ongeveer in de literatuur?
‘Ach, ik weet het niet. Ergens bij degenen die met vernieuwingen bezig zijn. Ik
geloof dat het juist niet de raakpunten zijn die onderling bestaan, die een schrijver
zijn plaats geven, maar het zijn juist de verschillen die hem plaatsen. De leden van
bijvoorbeeld de Nouveau-Roman-groep verschillen oneindig van elkaar. Er is een
gemeenschappelijke noemer, maar de individuele verschillen zijn bepalender. Ik zou
hoogstens kunnen zeggen: ik behoor tot diegenen die óók proberen. Dat is al.’
‘Ik lees zeer, zeer weinig. Af en toe word ik voor een radio- of televisieuitzending
verplicht een boek te lezen; die verplichting houd ik aan omdat ik anders nog minder
lees. Als ik vijf minuten tijd heb om voor mijn plezier te lezen grijp ik terug naar
auteurs uit de 19e eeuw, met een uitgesproken voorkeur voor de Duitse romantici
en speciaal voor Jean Paul.’
- Kunt u iets meer zeggen over die verklaring in de herdruk Verhalen uit Journal
Brut, waarin u zegt op uw veertigste reeds uw hele werk te overzien: ‘...het ene en
ondeelbare boek waaraan je doelbewust je hele leven, de voorbije en nog komende
jaren, ondergeschikt hebt gemaakt.’ U kent elke fase van het proces al?
‘Iemand die van de ene dag op de andere een romannetje schrijft, kan dit speelser
doen. Dat speelse heb ik niet. Het knoopt aan bij wat ik gezegd heb: ik voorzie dat
de grenzen tussen poëzie en proza gaan vervloeien. Eens deze cyclus-Alfa afgewerkt
ben ik waarschijnlijk op een punt gekomen dat de fleuve opgehouden zal hebben te
bestaan. Dan kan ik overgaan naar Journal Brut, want dan kan ik de exploraties van
het medium taal gewoon door-
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trekken. Waardoor in Journal Brut uiteraard ook een curve zal liggen tussen oud
werk en het voortschrijden.’
‘Ik voorzie dat na deze cyclus van vier boeken het mij niet mogelijk zal zijn nóg
een cyclus te schrijven. Wat het dan verder wordt zal dan van een totaal andere aard
zijn, zal meer een gewoon tekstboek worden in de aard van Journal Brut. Dat kan
één deel zijn, dat kunnen tien delen zijn, ik weet het zelf niet. Bij de Alfa-cyclus heb
ik wel precies vier delen gepland: die heb ik nodig om de curve te beschrijven naar
punt vier toe. Of ik zou het gevoel hebben dat ik een fase oversla.’
- Maar is het wel denkbaar dat u méér delen nodig blijkt te hebben omdat de curve
bijvoorbeeld nog niet is afgewerkt? Of kunt u het geheel nu al precies overzien?
‘Dat kan wél, ja, dat ik na deel vier zou zeggen: ik ben er niet, er moet nog een vijfde
deel komen. Een vier A en vier B zou kunnen, een deel vijf kan niet, hoor, dat zie ik
niet. Ha, ha, néé, dat is moeilijk uit te leggen, maar ik zie het niet, een vijfde deel.’
- Wat is het centrale gegeven in uw werk? Wat is uw obsessie?
‘Het is misschien een platvloerse formulering, maar mijn obsessie, god ja, vraag
een schilder: wat is jouw obsessie, dan zegt-ie: mijn schilderij. Mijn obsessie is de
literatuur als onderwerp van mijn literatuur. Dan zeggen ze: daar zit-ie weer, hè, met
zijn ivoren toren, enzovoort. Van een schilder accepteert men dat. Men verwart een
literair werk met een kookboek. Een kookboek gáát over iets, een tekst is.’
- U gebruikt de term ‘roman’ liever niet?
‘Nee, ik wil mijn boeken geen romans noemen, tenzij het begrip niet meer historisch
gedetermineerd is. Ik wil het alleen gebruiken als het woord “roman” soepel genoeg
is om er de vernieuwingen in te vatten.’
- Waarom schrijft u? Waarom schildert u bijvoorbeeld niet?
‘Ieder mens heeft bepaalde kreatieve potenties; kreativiteit is geen privilege. Dat
mijn kreatieve potentie zich nu het gemakkelijkst, het vanzelfsprekendst, uit via de
literatuur is denk ik niet eens een keuze. Het is iets dat zich vanzelf bijna opdringt.
Nu moet ik wel zeggen: op een bepaald ogenblik ben ik wel voor een keuze gesteld.
In 1953 had ik met twee vrienden een film gemaakt en misschien stond ik toen wel
op een tweesprong of ik dan niet verder zou gaan in de richting van de film. Waarom
ik dan tenslotte de literatuur heb gekozen hangt vooral af van het feit dat ik binnen
in
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de literatuur individueler kan optreden. Je moet bij film werken met een équipe en
als er één ding ontbreekt kun je niet werken.’
‘En dan natuurlijk: de fascinatie van het materiaal, het woord, de taal. Die fascinatie
is zó groot dat het probleem van een keuze zich nu zeker niet meer stelt. Bovendien
vind ik dat een mensenleven vrij kort is en ik ben altijd bang geweest dat je - als je
begint te werken in de breedte, je speelt met veel mogelijkheden - je niet in de diepte
kunt werken. Ik ben niet echt wat men noemt een speler, hoewel ik wel weet dat
literatuur in de grond een spel is. Maar dan een serieus spel.’
Tenslotte twee opmerkingen. Over de toekomst: ‘Journal Brut zal de curve te zien
geven van autobiografische verhalen naar literatuur. Je “ik” verschuift, van het
gewone autobiografische, humane “ik” tot waar dat “ik” overgaat in literatuur.’
Over het heden en verleden: ‘Er is een klimaat, er gebeurt iets in de Nederlandse
literatuur. Je voelt je geen prediker in de woestijn meer; dat gevoel heb ik echt wél
gehad.’
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A. Bogaard
Michiels & Michiels
Toen Ivo Michiels in 1957 Het Afscheid publiceerde, verwierp hij de boeken die tot
dan toe van hem waren verschenen. Niet omdat hij ze, nu hij wat ouder werd, te
losbandig vond bv., of te revolutionair, maar juist omdat hij dat jeugdwerk te
conventioneel achtte. Niet zomaar een wilde jongen dus, de schrijver van zulke
nieuwerwetse boeken als Het Boek Alfa en Orchis Militaris, maar wel zeker iemand
die eerst had getracht te schrijven zoals zijn voorgangers het hem hadden geleerd.
Dat geeft zijn werk het aura mee van iets solieds en ik heb het altijd een vooral
degelijk gebaar gevonden, dat verwerpen van het werk uit zijn ‘période bleue’, zoals
hijzelf die noemt. Een beetje theatraal ook, nogal ouwerwets ben ik geneigd te zeggen,
en tamelijk overbodig. Want zo'n gebaar vlakt niet uit dat Michiels niet debuteerde
met Het Afscheid, of met Journal Brut, of zoals weer anderen willen met Het Boek
Alfa, maar met het werk dat hij het eerst publiceerde. En zo'n gebaar verhindert geen
enkele lezer die, op grond bv. van Michiels' recente werk, nieuwsgierig is geworden
naar wat hij vroeger wel schreef, die nieuwsgierigheid te bevredigen en na te gaan
welke ontwikkeling er in het schrijven van Michiels valt waar te nemen.
Zo'n nieuwsgierig lezer ben ik. In het volgende wil ik U verslag doen van mijn
leeservaringen. Aangezien ik niet mag veronderstellen dat U dat jeugdwerk gelezen
hebt - het is praktisch onbekend en niet eens zo makkelijk te achterhalen - lijkt het
mij het beste dat ik van dat jeugdwerk althans het een en ander ‘navertel’. Dat me
dat het beste lijkt, zegt zeker ook iets over die boeken. Modern werk laat zich niet
navertellen.
Michiels dan debuteerde in 1947 met een novelle: Zo, Ga dan! Kronijk van een
Opgang. Het is een verhaal over een vrouw die haar man verlaat. Ze verkiest de
vrijheid. De wijze vriend herkent deze vrijheidsdrang onmiddellijk als een uiting
‘van misplaatst superioriteitsgevoelen, aangevuurd door moderne theorieën die ze
in haar snobistische emancipatie-ijver aanklampt’ (p. 13). De vrouw trekt naar Parijs.
Ze ziet daar op een straathoek een neger die ‘Dieu, dieu, dieu’ roept. ‘Vox clamata
in deserta’, denkt ze en ze droomt van vredige kalmte en van onbestemde vreugde;
zoiets wil ze bereiken. Een cynicus probeert haar bij te brengen wat Michiels wil(de)
dat wij zouden beschouwen als een weergave van de opvattingen die de
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existentialisten hadden van het begrip vrijheid. De vrouw gaat een eind met de cynicus
mee, maar haar trots en haar - laat ik het noemen: zuiver gevoel, verzetten zich tegen
de konsekwenties van dat ‘gefilosofeer’. Ze wordt verpleegster op een chirurgische
afdeling, ontkomt op het nippertje aan verkrachting, wordt ziek, en heeft een paar
angstvisioenen. Ze raakt bevriend met een arts. Hij draagt de oorlog als een merkteken
met zich mee, zoals allen die in deze gruwelijke jaren gevochten hebben, aan welke
kant dan ook. Hij lijkt naar die oorlog terug te verlangen. ‘Konden we nog maar onze
heroïsche wilskracht, onze verbeten kampvaardigheid herwinnen’ (p. 66) zegt hij;
‘Gedurende de oorlog bestond er nog zoiets als kameraadschap (....). We hebben dat
nodig’ (p. 68); ‘Konden de mensen nog maar aan iets geloven’ (p. 73). Na de oorlog
rest hem van al zijn idealisme nog slechts de ontgoocheling. Hij gelooft alleen nog
in de ondergang. Zij gaan met elkaar naar bed. Hij noemt dat de bevrijdende daad.
Zij ontdekt dat de man zich in zijn wanhoop aan haar vastklampt, dat dat geen
oplossing is en dat er geen vrijheid bestaat ‘zonder de vrijwillige aanvaarding van
orde en wet’ (p. 84). Uit zijn doem rijpt haar opgang. De vrouw keert terug naar man
en kind.
De Vlaamse kritiek begroet in Michiels, ook op grond van zijn verzen - Daar
Tegenover - een auteur die ‘niet naar het abnormale en pathologische grijpt’, die de
‘christelijke metaphysiek niet voorbijholt’, die zich niet aan ‘de hersenkronkels van
menig dichterlijk jongleur bezondigt’ en die de conflicten van zijn generatie - Michiels
was 17 jaar oud toen de oorlog begon - ‘tracht te saneren in opwaartse richting: door
reële en dappere levensaanvaarding en liefde’. Die Vlaamse kritiek oordeelde juist.
Zo, Ga dan! is een heetgebakerd boekje van een jongeman die zich meer om de
bezieling bekommert dan om de inhoud waarmee die wordt gevuld en die met de
levensopvattingen van een padvinder de volwassen ontreddering van zijn volk te lijf
denkt te gaan. Het heeft geen zin Michiels om dit boekje een verwijt te maken. Eerder
respect is op zijn plaats, omdat hij zich door de bijval niet heeft laten inkapselen.
Het enig ‘moderne’ wat men desgewenst aan het boekje gewaarworden kan, is de
geslaagde toepassing een paar maal, van de techniek van de flashback. Aan dit eerste
boekje liet Michiels een motto voorafgaan dat hij ontleende aan Goethe:
‘Was ist das Allgemeine?
Der einzelne Fall.
Was ist das Besondere?
Millionen Fälle.’
Zijn eerste roman schreef hij in 1948. De titel is Het Vonnis. Het boek is duidelijk
gestructureerd. Het opent met een inleiding, zonder titel, waarin
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de mannelijke hoofdfiguur wordt gepresenteerd in de beleving van een van de
kernsituaties van het verhaal: hij komt thuis uit de gevangenis, zijn vrouw is afwezig,
hij vertrekt. Daarna volgen een Eerste Deel en een Tweede Deel. Ieder deel bestaat
uit een aantal hoofdstukken. De meeste hoofdstukken bestaan uit ‘paragrafen’, van
elkaar gescheiden door een regel wit. In zijn tweede roman zal hij precies dezelfde
structuur aanbrengen.
De mannelijke hoofdfiguur, Raymond, die zegt dat men hem nooit kapot zal
krijgen, was voor de oorlog vurig lid van het Vlaams Verbond, verslond de werken
van Rodenbach en ijverde voor de culturele opgang van zijn volk. Hij werkt bij een
foto-chemisch laboratorium. Wanneer een Duits beheerder in het bedrijf wordt
aangesteld, raadt de afdelingsleider van het Verbond hem aan op zijn post te blijven:
‘We staan tegenover een vriend die in de grond onze vijand is en tegenover een ons
vijandig gezind volk dat tenslotte onze vriend zou moeten zijn’ (p. 198). Na de oorlog
wordt Raymond opgepakt wegens collaboratie. Had de andere partij gewonnen, hij
zou als held geëerd zijn. Wanneer hij bij thuiskomst zijn vrouw niet aantreft, trekt
hij de bossen in. Hij vlucht ook omdat hij zich verdacht weet van verraad dat hij niet
heeft gepleegd. Het leven in de bossen, de strijd om zelfbehoud, het voortdurend in
gevaar verkeren, - hij ervaart ze wellustig als de hindernissen waaraan hij eigen
grootheid bevestigen kan: ‘Dit bijna dierlijke gevecht om lijfsbehoud, trillend in elke
zenuw, hoorbaar hamerend aan de slapen en polsen, het is hem de heftigste vorm
van leven en vrij zijn. Hij voelt het rukken in zijn aderen, jagen aan zijn borst, rond
zijn lippen, langs de wangen naar de hersens toe. Hij meet zich met het leven, en het
duister van het bos is zijn vriend. (....) Het wordt hem moeilijk gemaakt, het is goed
zo’ (p. 173). Wanneer de politie hem op de hielen zit, vindt hij bescherming bij een
stroper. Deze was tijdens de oorlog een vooraanstaand weerstander. Hun beider
(ontgoocheld) idealisme en enthousiasme verbindt hen meer dan de tegenstellingen
uit de tijd van de oorlog hen zouden kunnen scheiden. Raymonds vrouw intussen,
Elise, twijfelt niet aan de liefde van haar man, bewaart haar trouw, al wordt haar dat
niet gemakkelijk gemaakt, en komt alle moeilijkheden te boven. De liefde, die wil
en dapperheid te boven gaat, overwint uiteindelijk. Liefde, vrede en verzoening zijn
de thema's van deze roman.
Ook in dit boek vond ik een al te gemakkelijk verzet tegen moderne denkers als
Sartre. (‘Modernen! Welke modernen denken nog?’ (p. 85).) De techniek van de
flash-back is er veelvuldig toegepast. Herhaaldelijk vloeien heden en verleden - maar
ook wat voor de romanfiguren werkelijkheid is, en hun verbeelding - in elkaar over.
De overgangen zijn typografisch gemarkeerd door zgn. beletseltekens. Een paar maal
wordt de wijze waarop een associatiereeks gestart wordt vergeleken met een filmische
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operatie (p. 149, p. 204, p. 222, o.a.). Stilistisch opvallend is het veelvuldig gebruik
van ‘synesthesieën’, op p. 259 bv.: ‘Hij weet eigenlijk niet of hij het hoort of ruikt,
of hij het ziet of werktuigelijk voelt’. Vermelding verdient een korte evocatie van
de stad, die Raymond aan zijn voeten ziet liggen als een reusachtig altaar. Mensen
rennen er, Satan leidt de dans, daken hijgen, muren wankelen. Het korte stukje, p.
245-246, zit vol herhalingen.
Het Vonnis werd opgedragen aan Paul de Vree. Michiels plaatste twee motto's
voorin zijn boek, een ontleend aan Schiller, waarin deze spreekt over Verwilderung
und Erschlaffung, ‘die zwei Äuszersten des menschlichen Verfalls, und beide in
einem Zeitraum vereinigt’, en een van Selma Lagerlöff: ‘Hij die begrijpt, haat niet
meer’.
Het Vonnis is een passend geschenk voor een oudoom die lid is geweest van het
kerkbestuur, die het volkshogeschoolwerk heeft helpen bevorderen, die Dr. Jac. P.
Thijsse en Gerard Brom nog heeft gekend en die toch zo graag iets van de moderne
jeugd begrijpen zou. Niet de beroerdste soort oudoom dus.
In 1952 verscheen, maar in 1949 werd door Michiels geschreven: Spaans Capriccio.
Het is een klein bundeltje proza, bevattende een reeks Spaanse reisimpressies. Een
aantal fragmenten is goed geschreven: het verhaal over Joanna de waanzinnige bv.
Naast de synesthesieën is mij het veelvuldig gebruik van de personificatie opgevallen.
Voorts heb ik een aantal ‘vervloeiingen’ genoteerd. Niet opvallend bijzonder, maar
voor het schrijven van Michiels niet zonder betekenis, dunkt me: ‘Niet ik leef in het
voorbije, het verleden sluimert in mij’ (p. 12). Over El Greco: ‘Hij was Toledo. Of
omgekeerd’. (p. 77). Van een aantal vragen die de schrijver zich in dit in de ik-vorm
geschreven boekje stelt, wil ik deze vermelden: ‘Is (....) het gemakkelijke moeilijker
dan het moeilijke en het zware lichter dan het lichte? Is (....) de beproeving inderdaad
heilzamer dan de vrede? (p. 14). Voortdurend lijkt hij zich in deze periode bezig te
houden met de vraag of morele grootheid, solidariteit en kameraadschap dan pas
gewonnen kunnen worden in de heftige beproeving. Opvallend is verder de rol die
de trein in dit boekje speelt. Het is van belang dat even te vermelden, omdat die trein
in later werk van Michiels voortdurend op komt stomen. Door een van zijn
medepassagiers laat de ik-figuur in dit boekje zich met veel welgevallen een
romanticus noemen. Goethe en Slauerhoff, ‘de bourgois-romanticus en de zeerover’,
zijn niet alleen dichters met wie hij zegt zichzelf verwant te voelen, maar die hij
verwant acht aan ‘allen die van deze eeuw zijn en die sterven aan hun verlangen om
opnieuw geboren te worden uit hun onrust’ (p. 23). Tenslotte is in dit boekje reeds
duidelijk sprake van het afscheidsmotief: ‘Iets ging heen en iets bleef achter: de
klassieke afscheidsformule na een ritus die telkens anders en toch steeds eender was
- daar-
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straks, gisteren...’ (p. 7). ‘Zo groeit dit beeld van afscheid steeds scherper naarmate
ik het opnieuw beleef, scherper en voller, rijker en intenser’ (p. 9).
In 1951 verscheen de roman Kruistocht der Jongelingen. De opbouw, ik heb dat
al vermeld, is dezelfde als die van Het Vonnis. De flash-back is de grondtoon
geworden van de compositie: bijna iedere paragraaf begint met een gegeven situatie.
Deze wordt daarna ingevuld met de gebeurtenissen die voor het tot stand komen van
die situatie relevant zijn.
Het boek bevat een verhaal over een aantal jongemannen, die in mei 1940 naar
Frankrijk vluchten, acht in getal, allen, op een na, ongeveer 17 jaar oud. Grote
gedeelten van het boek spelen zich af op perrons en in de trein. De machinist van de
trein waarmee ze eindelijk Zuidwaarts zullen trekken, faalt bij zijn vrouw, maar zijn
machine heeft hij innig lief. Kort voor Rouen rijdt hij door een rood sein. De trein
verongelukt. Drie van de acht vluchtelingen komen om het leven. Een van de overigen,
Ray, wordt waanzinnig. Hij heeft zijn ziel verloren. Hij staart met de ogen van een
dode. ‘Nu zou hij zo'n oog stiekem uit zijn holte kunnen halen en er geen grijntje
pijn bij voelen. Het op zijn hand leggen als een vreemdsoortig medaillon, er met het
andere oog koel geïnteresseerd naar kijken en fluisteren: “zie je, dat is nu m'n oog!”.
Hij zou het daarna met een onverschillig gebaar kunnen wegwerpen, ook het tweede
oog dat nog nutteloos in de holte ligt, en toch niets missen. Want nooit meer zal hij
zien wat hij ziet, alleen wat hij hééft gezien...’ (p. 73, 74). In een woordje vooraf
deelt Michiels mee dat het verhaal over het gebeuren te Rouen niet op verbeelding
berust, maar op de werkelijkheid. Het is ‘echt gebeurd’. Na het ongeluk dolen de vijf
door Frankrijk. In kameraadschap, solidariteit en naastenliefde, warm beloofd op de
bijeenkomsten van het Dietse Eedverbond, zegt Rom, de mannelijke hoofdfiguur,
nooit meer te kunnen geloven na wat hij nu heeft gezien. Maar pijn en spanning doen
hem de apathie overwinnen. ‘Onze mond kan nog slechts eten, braken en twistwoorden
vormen, maar juist dát bindt ons, sterker en hechter dan ooit duizend studenteneden
hebben kunnen bereiken’. Ook de aanwezigheid van de waanzinnige, zonder wie ze
zelf waanzinnig geworden zouden zijn, schept een band. Overigens: de waanzinnige
heet Ray, de hoofdfiguur Rom; in de vorige boeken was meestal Raymond de
hoofdfiguur. Vlak vóór het ongeluk gebeurde, hadden in de trein Ray en Rom van
plaats verwisseld. De oorlog slaat Rom volledig los van zijn eigen verleden. Wanhopig
zoekt hij, de jongeman van 17, enige aansluiting met wat hij zich van het leven had
leren voorstellen. Hij lijkt zichzelf te vinden bij Annie, de dochter van de machinist,
een meisje dat ook in Frankrijk verzeild is geraakt. Het eerste wat hij zegt nadat hij
haar onder zich gekregen heeft, is dìt: ‘Nu heb ik zonde gedaan’ (p. 238). Deemoedig
bidt
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hij: ‘Heer, vergeef me, want ik heb angst gehad’. Het boek eindigt met een glimlach,
spontaan en pijnloos.
In 1953 publiceerde Michiels De Ogenbank. Deze roman bestaat uit zeven
hoofdstukken. Ieder hoofdstuk telt een aantal genummerde ‘paragrafen’. Hoofdfiguur
uit het boek is Andreas. Hij is fotograaf van beroep. Wanneer er tijdens de oorlog
luchtalarm geblazen wordt is het zijn taak ernstig zieken op een brancard naar een
schuilkelder te dragen. Tijdens een van deze operaties verliest hij als gevolg van een
bombardement zijn gezichtsvermogen. Wanneer het boek begint is juist een
hoornvliestransplantatie op hem toegepast. De operatie blijkt geslaagd. Andreas
denkt dat nu ook voor hem de oorlog voorbij is. Maar de ellende blijkt pas te beginnen:
zijn vrouw heeft op zijn herstel gewacht om er met de cynische chirurg vandoor te
gaan. Andreas komt als corrector bij een krant. Hij krijgt opdracht een reportage te
maken in Spanje. Onderweg in de trein stelt hij zijn diagnose: ‘angina moralis,
gecompliceerd met chronische walg en acute angst’. Ook Andreas ontmoet op zijn
beurt de ontgoocheling. Hij verzoekt tenslotte de dokter hem weer te verlossen van
het oog, dat, zo heeft hij inmiddels achterhaald, heeft toebehoord aan iemand die
wegens collaboratie met de vijand is gefusilleerd. De schuld, de oorlog, de nederlaag,
Andreas draagt ze in zijn oog met zich mee. De dokter weigert aan zijn verzoek te
voldoen. Het naïeve idealisme, zoals we dat in zijn vorige boeken nogal eens
aantroffen, is ook in deze roman nog present. Het heeft gestalte gekregen in de figuur
van een jeugdige verpleegster. Zij biedt zich aan aan de chirurg in de hoop Andreas'
vrouw jaloers te maken en haar zodoende naar haar man terug te voeren. Haar offer
is vergeefs, heeft althans geen resultaat: de vrouw sterft kort na de zelfopoffering
van de verpleegster. Angst, schuld en onzekerheid, dat zijn de gevoelens waarmee
de figuren uit deze roman zijn behept. Het boek eindigt met een ‘les’: opnieuw
beginnen.
Michiels onderbreekt zijn roman driemaal voor een verhaal: Het verhaal van zuster
Patricia, Het verhaal van Joaco en Het verhaal van de dode. Van het tweede verhaal
verscheen een vertaling in het Frans.
In die verhalen worden achtereenvolgens tegenover elkaar opgesteld: heilige en
duivel, overwinnaar en slachtoffer, schuld en onschuld. De conclusie van het eerste
verhaal is, dat het niet om heiligen en duivels gaat - bij Michiels identiek met helden
en lafaards - maar om de mens. Het verschil tussen mensen die overwinnaar en
mensen die slachtoffer zijn blijkt in het tweede verhaal gering. En het derde leert dat
er altijd een schuld is. Een schuld die boven de persoonlijke feiten uitgaat. De oorlog
is zo'n schuld.
Ik vind die verhalen te gezocht en te didactisch. Ze vallen ook een beetje uit het
verband van de roman, die ik overigens zeer knap gecomponeerd acht. Tenslotte wil
ik noteren dat ook uit dit boek blijkt dat het afscheid nemen
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Michiels fascineert: ‘Vertrekken. Terug. Werktuiglijk haalt hij die woorden naar zich
toe. Twee woorden slechts. Twee meeuwen die krijsend cirkelen boven zijn hoofd
en plots afzwenken naar de rivier toe (...). Vertrekken. Terug. Heengaan en weerkeren’
(p. 89).
Het volgende boek van Michiels heet Het Afscheid. Het verscheen pas vier jaar
later, in 1957, bij de Bezige Bij, de uitgeverij die al het werk uit zijn zgn. tweede
periode publiceren zou.
In veel opzichten acht ik de afstand tussen Het Afscheid en wat er aan voorafging,
geringer dan die tussen Het Afscheid en de boeken die er op volgden. Dat geldt dan
niet alleen voor het onderwerp - wat dat betreft zijn vanuit alle latere boeken wel
lijnen van verwantschap te trekken met de vroegere - maar vooral voor de manier
van schrijven. Het Afscheid behoort nog tot de ‘figuratieve’ literatuur.
Dat het onderwerp voor Michiels niet nieuw is, is uit het voorafgaande al gebleken.
Hij brengt het in dit boek ook onmiddellijk in verband met de oorlog. (‘Maar waar
halen ze die godgeklaagde rotorder vandaan? (...) - Ze hebben uit de oorlog, zei
Wesselmans’. En dan volgt Wesselmans verhaal over Korea.
In plaats van in hoofdstukken heeft de schrijver dit boek ingedeeld in ‘stukken’,
genummerd: een, twee, drie, enz. Ieder stuk heeft weer zijn paragrafen, niet
genummerd dit keer, maar van elkaar gescheiden door een regel wit. Driemaal is een
paragraaf gewijd aan een verhaal dat met de op handen zijnde afvaart van de Gambetta
op het eerste gezicht slechts zijdelings verband houdt: Het verhaal over Wesselmans
verhouding met en zijn afscheid van het meisje dat harmonika speelt aan de oevers
van de Trave, wier muziek over de grens heen reikt, dat sterft tijdens een
bombardement en dat hij opnieuw ontmoet in het loensende serveerstertje. Vervolgens
het verhaal over Maria Morella, de Antwerpse vrouw wier lijk gevonden wordt in
de Hudsonbaai en met wie Wesselmans na haar dood als het ware een relatie
aanknoopt. En het verhaal over het optreden van Wesselmans als Lucien, de
gesneuvelde zoon van een Frans moedertje dat op haar sterfbed van die zoon nog
afscheid nemen wil. In al deze verhalen staat het afscheid, moment van onzekerheid,
duidelijk in verband met de dood, die ook al geen definitief afscheid blijkt te zijn.
De verhalen zijn veel beter in het boek geïntegreerd dan die waardoor De Ogenbank
onderbroken werd. De zinsbouw in Het Afscheid is traditioneel, al zijn juist in die
drie verhalen de zinnen nogal lang, hier en daar.
Vrij lastig laat zich onder woorden brengen wat nu precies het nieuwe is in Het
Afscheid. Op de eerste plaats is Het Afscheid geen tendensroman meer, niet meer de
soort literatuur waarvan de lezer, rechtstreeks tenminste, een beter mens worden
moet. En vervolgens is het nieuwe dit geloof ik, al zijn
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aanzetten daartoe in het vroegere werk wel aan te wijzen: het zwaartepunt wordt
verschoven van de mensen en hun geschiedenis, naar de situatie waarin ze verkeren.
Een beetje schematische en dus grof: in de traditionele roman ontwikkelen zich
mensen, karakters, verhoudingen met behulp van omstandigheden; hier wordt eerder
een situatie opgeroepen met behulp van mensen die die situatie ondergaan. De figuren
schoren de situatie. Ook in de beschrijving van de waarneming manifesteert zich
deze verwijdering van het individuele. Het oog ziet niet meer de dingen, maar de
dingen dringen het gezichtsveld binnen: ‘Als uit een mist zag Jessen de kolossale
negerschoft van Joe binnen zijn gezichtsveld schuiven, er even verwijlen zodat alles
zwart werd voor zijn ogen; de schoft werd uit het beeld geduwd, een mond grijnsde
wit en dook weg’ (p. 6). Laat ik niet vergeten te vermelden dat Michiels voor hij Het
Afscheid publiceerde meewerkte aan de vervaardiging van een film.
Ik roep nog even het motto in herinnering dat Michiels meegaf aan zijn eerste
boekje: ‘Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionen
Fälle’. In het werk uit zijn ‘période bleue’ concentreerde Michiels zich op de
beschrijving van het ‘einzelne Fall’. Te beginnen met Het Afscheid tracht hij het
bijzondere van een situatie te creëren met een in principe eindeloos aantal gevallen.
Deze tendens wordt voortgezet in Journal Brut, zeker in Ikjes Sprokkelen (1958),
waarin de ik-figuur zich uit de situaties zoekt te verzamelen en waarin de gevolgen
van de oorlog gesymboliseerd worden in de stank. (‘Negen jaar en tien maanden na
de oorlog’, zo begint het stuk; het eerste wat de metselaar zegt als hij de riolering
komt repareren is dit: ‘Dat had je nou tien jaar eerder kunnen hebben’). Aan die
oorlog en de gevolgen ervan is voor die ik-figuur niet te ontkomen. Hij lijkt zelfs
van de nood een deugd te maken. ‘Wellicht was dit de orde der dingen: dat wie
eenmaal van de stank was doordrenkt, geen andere weg overbleef dan naar de stank
terug te keren’ (p. 18); ‘Alleen terugkeren was mogelijk, me verbergen in de stank’
(p. 20). En de herinneringen aan de oorlogssituaties komen boven zoals in een sloot
wel allerlei griezeligheid zich van de bodem losmaken kan. De zinnen in dit stuk
worden langer, de herhalingen overvloediger, de stijl daarmee wat doezeliger,
incanterend. De grens tussen waargenomen object en waarnemend individu vervaagt
verder: ‘Ik geloof vast dat ze toen reeds huilde, al twijfelde ik eerst of er water stond
in mijn ogen, dan wel in de hare (...) (p. 23).
Na Albisola Mare, Savona, (1959), een schets waarin Michiels laat zien hoe alles
wat de ik-figuur ervaren heeft binnen in hem blijft voortbestaan, volgt dan in 1963
Het Boek Alfa, een werk waarvan inmiddels vertalingen verschenen bij Suhrkamp
en Gallimard. Van een traditioneel zich ontwikke-
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lend verhaal kan hier in geen enkel opzicht meer gesproken worden. Het boek geeft
gestalte aan wat zich afspeelt in het niet zo bijzonder wakkere bewustzijn van een
soldaat die op wacht staat. Op een snijpunt tussen kazerne en stad. Voor zich de
roezige stad, waaruit mensen vluchten waarschijnlijk, waarin zich An bevindt, het
meisje omwille van wie hij droomt zijn post te verlaten, opdat hij met haar ‘in
beweging’ kan komen, - achter zich het ritme van mars en bevel. Door middel van
herhaling van woorden en wendingen, door middel van veel verbindingswoorden
ook, brengt Michiels in zijn proza een bezwerend ritme, waarop de associaties en
herinneringen in het soezerige bewustzijn van de soldaat naar binnen schuiven, naar
boven zwemmen, langzaam komen aanwaren, in lange, trage zinnen.
Het boek bestaat uit twee grote alinea's, de eerste van p. 5 tot en met p. 12, de
tweede van p. 13 tot en met p. 143. Het is me niet helemaal duidelijk hoe ik die eerste
alinea in het geheel van het boek plaatsen moet. Of het zou moeten zijn dat de
schreeuw waarvan de soldaat op p. 13 min of meer schrikt, bij die soldaat
herinneringen heeft opgeroepen nog vóór de schreeuw tot zijn bewustzijn doordringt.
Een soort flash-back, niet tussen heden en verleden, maar tussen bewust en nog niet
bewust. Dat lijkt me eigenlijk wel waarschijnlijk, maar dan is de indeling in twee
alinea's me niet duidelijk.
In de eerste alinea komen vier kinderen voor, acht, zeven, zes en vijf genoemd,
naar het aantal jaren dat ze oud zijn. In de tweede alinea komen wel een aantal figuren
voor die een naam dragen, maar met uitzondering van An zijn het nogal ongewone:
Haling, Schram, Vanna, Pacco, Brand en Karcher. In Orchis Militaris komt alleen
nog de naam Jezus voor. En dan nog in een aanroeping.
Dit jongste boek van Ivo Michiels wordt aangekondigd als een vervolg op Het
Boek Alfa. Dat kan natuurlijk geen vervolg zijn op een verhaal, want dat verhaal is
er helemaal niet. Het enige wat Michiels voortzetten kan is zijn poging om met
taalmiddelen een situatie te evoceren. De situatie in Orchis Militaris is kort gezegd:
die van de oorlog. Eenheid en solidariteit schept deze; angst en verwarring wekt hij,
dood en vernietiging zaait hij om zich heen en met wellust wordt hij ondergaan. Het
stramien van die situatie is een hij, een soldaat. Maar die hij krijgt nauwelijks
contouren. In dit boek is hij én wat hij meemaakt, én wat hij droomt. Binnen een zin
bv. (p. 13, 14) is hij achtereenvolgens de soldaat in de trein op wiens schoot een
vrouw haar hoofd te slapen heeft gelegd, een soldaat die vanachter een stuk
luchtafweergeschut een vliegtuig tracht neer te schieten dat wordt vastgehouden in
het kruis van de lichtbundels van een paar schijnwerpers, een soldaat die vanuit dat
vliegtuig in dat kruis bommen laat vallen, én een soldaat of brancadier die tijdens
een bombardement door een brandende
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stad loopt. Maar óp zijn kruis ligt het hoofd van de vrouw die niets weet ‘van de
doden en levenden waarop zij haar hoofd te slapen heeft gelegd’. Het verslag van
het ‘gebeuren’ is in dit boek naar de verst mogelijke achtergrond geschoven. Er is
een soldaat in een trein. De trein is waarschijnlijk op weg naar het front. De trein zit
vol; het is donker erbinnen en benauwd. De wielen denderen. Bijna iedereen slaapt
of doezelt wat. De trein stopt. Er vlucht iemand. De trein rijdt weer en stopt weer.
Uit de tegenovergestelde richting komt een gelijke trein. Waarschijnlijk worden de
treinen beschoten of gebombardeerd. De soldaat vlucht, of de vluchteling is de hij
geworden. Misschien raakt hij gewond. Wat nu in deze broeierige, met angst geladen
atmosfeer, en op 't soporifieke denderen van de wielen opdoemt in het
‘onderbewustzijn’ van de soldaat, dus nog vóór een gebeuren tot zijn bewustzijn
doordringt, daaraan tracht Michiels in woorden gestalte te geven. Het boek laat zich
lezen op de wijze waarop men een foto bekijkt, die in een fixeerbad langzaam vormen
aanneemt. Maar het fixatieproces wordt halverwege afgebroken. Er zijn wat vlekken.
En lijnen die vlekken verbinden. Lijnen van spoorrails, lijnen van schijnwerpers
waarvan de stralen in een kruis bijeenkomen en lijnen van benen waartussen de
generaal, de God van de oorlog, zijn dienaren opdraagt zich te bevredigen. Orchis
Militaris kan een vervolg worden genoemd op Het Boek Alfa omdat Michiels nog
verder depersonaliseert en derealiseert. Nieuwe componenten van de situatie zelf
kan ik in dit boek nauwelijks ontdekken. Voor bijna ieder bestanddeel van de situatie
is wel een vergelijking te trekken met iets wat Michiels vroeger beschreven heeft.
Wie vergelijken wil wijs ik vooral op het verongelukken van de trein bij Rouen,
waarvan Michiels ‘verslag deed’ in Kruistocht der Jongelingen. Wie nog verder
terug wil kan terecht bij het angstvisioen van de vrouw uit Zo, ga dan! Een brandende
stad ziet ze, met precies evenveel torens als de stad die de soldaat in Orchis Militaris
branden ziet.
Ook wat Michiels met Orchis Militaris bereiken wil heeft hij in een vroeger werk
precies onder woorden gebracht. Andreas, de fotograaf uit De Ogenbank heeft tijdens
zijn optreden als brancadier altijd zijn fototoestel bij zich. En nu verzoek ik u mij
even een lang citaat te vergeven: ‘Dat is geen beroepsmisvorming van hem, de
fotograaf met de bloeiende zaak in wijk acht. Het is een geheime afspraak met zichzelf
en tevens een heimelijk zich onttrekken eraan. Een gespannen zoeken naar het moment
waarop hij met precieze, berekenende greep de oorlog in één beeld zal kunnen
samenpersen. Een zwarte nacht stelt hij zich voor, doorkorven met witte
stralenbundels, witte bliksemflitsen en witte stukjes zoevend schroot. Een grillige
arabesk van stalen lichtlijnen op zwart fond. Geen huizen, geen mensen, niets
vorm-concreets, alleen een forse compositie van lijnen en vlekken. De
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angst, de huiver, de waanzin, de ondergang, alles wat je noemen kan dat oorlog is,
heel de verschrikkelijke triomf van het bovengrondse die de mensen als mollen in
de aarde jaagt, vastgelegd in niets dan lijnen en vlekken. Een tijdeloos moment. En
dáármee hun, zijn vrienden en tegenstanders, het bewijs voorleggen dat ook in het
gesmade exact fotografische beeld hetzelfde geheim, dezelfde boodschap, hetzelfde
avontuur kan schuilen als in gelijk welke andere kunst. Zijn theorie is dat ook de
foto innerlijke monoloog kan zijn. Schepping. Het is slechts zaak de natuurlijke
verschijning der dingen uit de weg te gaan, zèlf te ordenen, zèlf zichtbaar te maken.
Maar keer op keer is een vreemde stem in zijn binnenste hem komen waarschuwen:
hou de oorlog er buiten, bewijs wat je wil, maar hou de oorlog er buiten. Met de
oorlog bewijs je niets, niet voor je, alleen tegen je. Tot nu toe heeft die onverklaarbare
stem het gehaald, want telkens is, op het ultieme moment, zijn apparaat ongebruikt
in de tas blijven steken. Maar hoe Andreas ook piekert, hij kan niet één nieuw,
buiten-oorlogs object vinden om zijn ideeën te bewijzen. Zijn inspiratie blijft ankeren
in de oorlog, onvruchtbaar, omdat hij terugschrikt voor die ene waarschuwing: hou
de oorlog er buiten! Doch buiten de oorlog is er niets om zijn verbeelding tot
vruchtbaarheid te dwingen’. (p. 21, vv.)
Vijftien jaar later heeft Michiels zijn foto geschreven in Orchis Militaris, het boek
waaraan een citaat van Marinetti voorafgaat over de esthetiek van de oorlog. Die
oorlog heeft hij er niet buiten kunnen houden. Maar desondanks heeft Michiels mij
meer dan wie ook in Nederland van de mogelijkheden van deze wijze van schrijven
overtuigd. Van de mogelijkheden van deze poëzie zou ik willen zeggen. Daarmee
bedoel ik niet een kwaliteitsoordeel uit te spreken. Ik bedoel daarmee iets te zeggen
over de soort aandacht die dit soort literatuur van de lezer vraagt. En ik noem dit dan
poëzie op voorbeeld van de klassieken, die dikwijls niet poëzie tegenover proza,
maar poëzie tegenover historie plaatsten. De historie maakte toen meestal deel uit
van het studieterrein van de rhetorica. Ik maak dit onderscheid ook omdat ik meen
dat degenen die erg luid verkondigen dat met de opkomst van de
massacommunicatiemedia de tijd van de literatuur voorbij is, wel eens lijken te
vergeten dat de literatuur een geschiedenis van enige eeuwen achter de rug had, toen
de boekdrukkunst werd uitgevonden. Wat in vele eeuwen tot de rhetorica behoorde,
de kunst waarvan de techniek in dienst stond van de werfkracht van de waarheid: de
gebonden en niet-gebonden redevoering, de geschiedenis, het toneel soms, - daar
ligt het terrein van de televisie. En ik begrijp niet zo goed dat maar zo weinig
Nederlandse schrijvers van de mogelijkheden van dat medium gebruik maken.
‘Poëzie’ zoals Michiels die schrijft blijft bestemd voor het boek.
Ivo Michiels is overigens niet wat men zou kunnen noemen: een bege-
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nadigd kunstenaar. Mooie beelden, vervoerende taal, zinnen waarbij je de lucht in
gaat, waarbij je 20 uitroeptekens plaatst en die je aan anderen wilt laten lezen, - ik
heb ze niet bij hem aangetroffen. Hij is evenmin een groot en nog minder een
belangrijk denker. Maar je zult je ook moeten losmaken van opvattingen, je
bijgebracht door mensen die én idealist waren, én Vlaming, én Rooms. Hij is de
noeste bespeler van een instrument met maar één snaar. De melodie tracht hij daaraan
te ontworstelen waarmee hij in één ademtocht uitzeggen kan wat voor hem de oorlog
heeft betekend, de oorlog, door hem tussen zijn 17de en 22ste levensjaar aan den
lijve ondervonden. IJver en volharding - en ik bedoel dat geenszins denigrerend leerden hem dat instrument bespelen met een vooral technisch meesterschap. Ik vrees
echter dat Ivo Michiels zal gaan behoren tot de soort kunstenaars die worden vergeten
ten voordele van de begenadigden die feilloos de mogelijkheden exploreren die zij,
de zwoegers, hebben aangeboord.
Ware ik de oorlogsgod Ares, Ik zou Ivo Michiels om zijn Orchis Militaris een
groot compliment maken; ik zou hem danken om het bijna liturgische karakter van
dit zoenoffer; ik zou hem niet, zoals ik weleer met Sisyphus deed, uitleveren aan de
dood.
Ware ik de God Ares, ik zou zeggen: heel knap, Ivo Michiels, maar nog steeds de
eeuwigheid onwaardig. Daarom: opnieuw.
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Freddy de Vree
Ritme en litanie in ‘Het boek alfa’
NOOT: Toen Het boek alfa verscheen (september 1963), werd het door de meeste
recensenten gekraakt of half-misprijzend geloofd. Zelfs Jan Walravens vond het
maar een soort nabootsing van de toen zeer en vogue nouveau roman. Bij wijze van
reactie tegen deze vrij dolle interpretaties, en tegen de bewering dat het een ‘enorm
moeilijk boek’ was, schreef ik eind 1963 een uitvoerige analyse, waarvan een fragment
gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Bok’. Weverbergh nam het stuk op en ook een
opstel over Homuculi van C.C. Krijgelmans, maar vervolledigde mijn tekst met een
afkeurend napraatje. Tot zover de literaire historie.
De lezers hebben deze critici ondertussen ongelijk gegeven, zodat nu zelfs
uitgebreide studies over het boek kunnen verschijnen. Dit feit zelf maakt het werk
dat ik in 1963 schreef enigermate achterhaald en de verleiding voor mij was groot
om, nu het weldra in extenso zal gepubliceerd worden, een ànder, minder didaktisch
stuk te schrijven.
In 1963 kende ik bij voorbeeld niet het opstel van Karlheinz Stockhausen Zur
Situation des Metiers (Klangkomposition), opstel dat dateert van 1953 en dat nu
opgenomen is in deel I van zijn Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik
(DuMont, Keulen); evenmin kende ik toen de taalexperimenten van andere musici
zoals Kagel, Berio of Ligeti. Ik geloof thans dat een meer extra-literaire benadering
van Het boek alfa minstens even noodzakelijk is (de muzikale waarde van Alfa kwam
goed tot haar recht in de radiofonische versie waarvoor ik in 1966 het script maakte
en dat door Ab van Eyk werd gerealiseerd voor de N.C.R.V., met muzikale
improvisaties van Jan Vriend, en in 1967 door Nederland werd ingezonden als selektie
voor de Italiaprijs).
Hoe dan ook, Het boek alfa blijkt met de dag duidelijker aan te sluiten, als zuiver
literair ekwivalent, bij de diverse muzikaal-fonetische stromingen èn bij de
verschillende puristische bewegingen in de recente schilderkunst: zero, op'art en
minimal art - maar niet bij de steriele theorieën van de zogenaamde nouveau roman.
De hiernavolgende pagina's vormen een slotfragment uit mijn studie van 1963.
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Het boek alfa is geen verhaal. De hoofdfiguur is een mens; niet alleen een soldaat:
dat hij op wacht staat weten wij, maar de proloog - het is opvallend hoe de recensenten
de proloog negeerden - toont duidelijk aan, dat het boek geschreven had kunnen
worden vanuit gelijk welke situatie van de figuur, die tijdens 130 p. een ondeelbaar
ogenblik lang op wacht staat.
Michiels heeft geen voorliefde voor soldaten, maar het is duidelijk dat al zijn
boeken de oorlog of een oorlogssituatie behandelen. Het is, voor wie kan lezen wat
er staat, zo, dat Michiels sinds zijn debuut steeds dezelfde roman heeft herschreven.
Personages, situaties, romanbeschouwing, taalstruktuur zijn geleidelijk veranderd,
hebben zich jarenlang toegespitst op één betrachting: op een zo eenvoudig mogelijke
manier het essentiële van zichzelf uit te drukken. Het afscheid is een roman, Michiels'
eerste roman, die binnenin een moderne struktuur de thematiek duidelijk en goed
geschreven weergaf, maar is toch nog altijd een roman, waar inhoud en vorm
gescheiden bleven, omdat de vorm als struktuur niet meer was dan een persoonlijke
variatie op een oud, gegeven schema, omdat wel de inhoud, maar nog niet de vorm
volkomen van hem waren. Omdat de struktuur van Het afscheid de
uitdrukkingsmogelijkheden niet kon bieden, die Alfa wel biedt. Alles wat in Alfa
staat, is al in de vorige werken te vinden, maar alleen Alfa geeft de sleutel.
De verhouding boek-lezer bestaat uit het kommunikatieve dat hun gemeenschappelijk
is. Kommunikatie is afhankelijkheid van duidelijkheid en van de wil tot kommunikatie
(van schrijver èn lezer). Finnegans Wake is kommunikatief op paradoksale gronden:
de eruditie (= de studie die te verrichten valt), vereist om het boek te lezen is redelijk
groot. Wie fragmenten uit ‘Wake’ hoort voorlezen, geniet van een direkte
kommunikatie, die hem niet de letterlijke inhoud, maar wel de bedoeling van deze
zelf-geschapen taal meedeelt. Het boek alfa (ik wil het niet vergelijken met Wake)
is veel eenvoudiger, maar verenigt beide niveaux: wie leest, ‘hoort’ in zich het ritme
evengoed als wie Michiels zelf hoort voorlezen. Het ritme van Alfa is, voor zover
mij is bekend, uniek omdat het geen muzikaal ritme is, maar een half visueel, half
auditief, half-ademhalend (dus syntaktisch) ritme. Het ritme is zeker een
dwangsysteem, een obsessie (en voor de lezer een arbitraire spelregel) - maar wordt
geleidelijk aan een rust, een besef dat alles eender is: in dit ritme zien wij de moeder
en de vader en het meisje en de grote jongen en Schram en het kind en An en de
priester en ook zien wij dat alles is ja en nee en ja en nee en ja en nee en ja en nee
en ja en nee... een eindeloos bewegen op de golven van het ‘en’. Tussen de golven
duiken figuren op die aldoor verglijden: soldaat en jongen en kind en gehuwde en
verliefde en verloofde zijn èèn, zijn èèn met de vader die èèn is met de grootvader
en èèn

Raam. Jaargang 1969

35
is met de overgrootvader...
Meisje is An is verpleegster is zacht is opdringerig. Grote jongen is vader is priester
is Schram is buurman is slachter is sergeant is trommelaar is koster is kleine jongen
op een kar. Is en is en is = is, is en is.
Daarrond en daartussendoor staat het kruis, en kruis is mes en bijl is zweep en
bevel, is beslissing en straf.
Inderdaad: vanuit het twijfelperspektief, vanuit de taal van de twijfel (de taal van
ja èn nee) worden van alle mensen de attributen, de daden, de gedachten, de manier
van praten en brullen enzomeer in het ritme en in de taal vermengd. Alleen in de taal
is dit mogelijk, in de taal als reflektiefmotorische konstruktie: in een film is het bijna
onmogelijk een dergelijke planificatie in beelden om te zetten. L'année dernière à
Mariënbad deed enkele stappen in die richting, maar met als opzet, het mechanisme
van het geheugen te benaderen.
Dat we dus in het boek voortdurend van kind naar volwassene naar adolescent
verwezen worden, is nodig om toe te laten dat de andere personages onderling
verwisseld (en zelfs gelijkgeschakeld) worden, en is nodig om het ritme af te wisselen
binnenin de taal zelf: kindertaal, dialoog, reflektie, beschrijving, herinnering enz. De
lezer hoeft zich slechts te laten dragen door het boek: in het boek staat wat er staat:
had Michiels een traktaat willen schrijven om te zeggen dat-dat enz., dan had hij Alfa
niet geschreven. Maar Alfa is geschreven, en is als kunstwerk meer dan gewoon de
schematische of verklarende struktuur.
Alfa transcendeert zijn schema; het is een boek waarin elk woord ritmisch èn
inhoudelijk verantwoord is. Dat komt niet door het vlijtig invullen van een tevoren
uitgetekend schema: het boek zit vol vondsten, vol onverwachte trekjes. Vol grandioze
stukken (de litanie pp. 85-88). Vol smart. Vol personen zonder naam of gezicht, die
door hun woorden bijblijven, in slechte of goede zin. Zo het meisje dat de
ongelooflijke liefdesverklaring uitspreekt: ‘Je mag ook een andere naam voor me
bedenken als je mijn naam niet mooi vindt. Dan mag je hardop de naam zeggen die
je zelf bedacht hebt terwijl ik met je bezig ben.’
Binnenin de obsessieve ritmiek zijn fragmenten geïntegreerd, die aan het uiterste
van de draagbare spanning raken: de hop-litanie, de ju-litanie, de kerkelijke litanie
en de negatieve litanie zijn juist zo vèr doorgedreven dat ze binnenin het Alfa-ritme
hun plaats vinden, erin kontrasteren, maar niet zo, dat ze uit de toon zouden vallen.
Nemen we de lyrische ‘ready-made’ van de ‘laten wij bidden’ -litanie. Een kind
loopt in een processie: we weten al dat dit kind overgevoelig is voor lawaai en
bevelen; dat het een hekel heeft aan al het verbale dat de
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godsdienst en haar varianten meebrengt. Hij hoort overal stemmen, honderden
stemmen die een litanie opzeggen. De schrijver kan twee dingen doen, tenminste
wanneer hij zich op eenvoudige wijze uitdrukken wil: schrijven: ‘honderden baden
in koor’, of iets dergelijks - of schrijven: ‘Heilige Maria baden ze bid voor ons, enz.’
Aldus krijgt de lezer te horen wat het kind opmerkte (dat ze baden) en hoorde (Heilige
Maria bid voor ons), en twee bladzijden lang krijgt hij het te horen, en begrijpt hij
bijna als oorgetuige hoeveel wrevel, angst, haat enz., die litanie bij het kind
teweegbracht. Het herhaalde: ‘baden ze bid voor ons’, met een rustpunt en een
doorslaand klankverschil tussen baden ze en bid voor ons vervormt de ritmiek van
de echte litanie, en schakelt de litanie in de organische ritmiek van het boek zèlf in:
men moest het maar vinden, en dat vinden is niet zo eenvoudig. Het is het inschakelen
van een geprefabriceerde taalstruktuur in een uiterst literaire taalstruktuur, zonder
dat de lezer hierdoor gestoord wordt, zoals Fontana een doek doorkerft, en die kerf
het schilderij niet schendt, maar bevestigt.
Ik denk dat een doorsnee lezer Het boek alfa op één à anderhalf uur kan uitlezen, en
eruit halen wat gelijk welke analyse heeft opgediept: de symboliek vinden, de
verbanden leggen, het opzet begrijpen en het ervaren ondergaan. Het is heus geen
moeilijk boek, en iedere detail-ontleding doet het als lektuur ingewikkelder lijken
dan het is. Uit Het boek alfa blijven de lezer geen figuren met naam, toenaam of
gelaatsuitdrukking bij. Hij heeft een psychologische toestand beleefd d.m.v. een
weergave via de taal, een weergave van gebeurtenissen die een figuur uit het boek
als kind, als jongen, als adolescent, als gehuwde en als soldaat ondergaan heeft: die
de soldaat evenals de lezer blijft ondergaan, omdat het probleem akuut, de situatie
algemeen-menselijk is.
De lezer kan deze soldaat zelfs geen leeftijd toekennen: de soldaat lijkt pas gehuwd
- dit hoeft niet zo.
Een ontroerende An-figuur blijft na lektuur bij: zelden vindt men zoveel poëzie in
een dialoog als de ritmische, onirische, op hijgen afgestemde taalsekwentie van p.
128 tot 131.
Elk woord in de dialoog is met de weegschaal van jarenlange taal-manipulatie
afgemeten, elk woord is aan zijn muziek getoetst, zoals de ij, oo-, an, ach-klanken
van vraag en antwoord:
Waar lijkt het op wat je hoort?
Het lijkt op dansen.
(Lijkt het op permutatief herhaald als lang-ritme-deel: Het lijkt op (lang) - dansen
(kort).)
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Wat doe je nog meer als de sneeuw?
Dromen ook.
Droom je dikwijls?
Soms, wanneer ik niet dans.
Dans je nu?
Nu niet.
(Let op ‘ook’ in het antwoord: Dromen ook.
Tegenstellingen: nog meer, ook - dikwijls, soms - nu, nu niet.
Enjambage: Soms, wanneer ik niet dans. Dans je nu? Nu niet.)
Op de herhaalde vraag: Wat doe je nog meer als de sneeuw?, antwoordt An:
Dromen ook. Lachen soms. Zingen ook. Bidden soms. - In die volgorde.
Zelfs een dof woord als ‘soms’ kan een zachte after-beat als een rijm geven:
Bidden soms.
Wat nog meer?
Zuchten soms.
Wat nog meer?
Huilen soms.

Het besluit van de dialoog somt op hoe beide verliefden in hun volstrekte, rustig
fatalistische, eenzaamheid toch samen zijn in al wat zij zijn en niet zijn, doen en niet
doen, spreken en verzwijgen:
Hoelang sneeuwt het nog?
Niet lang meer, tot we groot zijn.
Ga je me nu een kus geven?
Ik geef je een kus.
Stil nu.
Ja.
Je huilt.
Ik huil niet.
Dans je?
Dansen ook niet.
Bid je?
Bidden ook niet.
Zucht je?
Zuchten ook niet.
Lach je?
Lachen ook niet?
Droom je?
Dromen ook niet.
Luister je?

.............. In deze lyriek schemert schroom als van het kind (‘tot
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we groot zijn’), terwijl alles terugkomt op ja en nee, want zij ontkent steeds, een
ontkenning die hij aanvaardt. De woordkeuze is zeer fragiel, toch valt er weinig mèèr
te zeggen indien men werkelijk zijn liefde wil uitdrukken. Sneeuw, droom, stilte van
de stem en stem van de stilte. Er zit een droevig iets geklemd tussen deze vreugde
en deze lyriek, een aanvoelen van onmacht, die haar weergave vindt in een
syntaktische lyriek (geen ‘oh wat ben je lief’, geen schorre beelden - alleen een
bekentenis dat er tot An niets te zeggen valt, en dat spreken ook niet nodig is).
Michiels bereikt een bijzonder schrijnend effekt in een dialoog, die uit de meest
versleten ingrediënten van het liefdesvocabulair is opgesteld. Irreëel en louter
syntaktisch toch reëel (zoals de meesterlijke fraze over Bloom bij Joyce: I feel so
sad. P.S. So lonely blooming.) zodat in de dialoog bij Michiels de sneeuw een symbool
van rust en warmte wordt:
Hoe kunnen we ons bewegen als de sneeuw?
Vallen terwijl niemand het hoort.
Of dansen.
Dansen ook.
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J.J. Wesselo
Fenomenologie van de stank
1.
De litteraire kritiek begint zich, zo langzamerhand ook in ons land, wat los te maken
van haar historische functie: het geven van een ethisch oordeel (moreel, psychologisch,
godsdienstig of wat dan ook) over teksten. Het om zijn nuchtere, analytische
benadering veel gesmade tijdschrift Merlyn is daarin voorgegaan. Merkwaardigerwijze
is men echter in het a.h.w. experimentele stadium blijven steken, het stadium van de
close-reading op goed geluk, en schijnt men weinig aandacht te hebben voor een wat
methodischer aanpak. Kan men dat de critici niet al te kwalijk nemen, de
litteratuurkundigen wel degelijk.
In het buitenland staat de methodologische kant van de zaak al geruime tijd in het
centrum van de wetenschappelijke belangstelling. Stromen uitstekende publicaties
over het litteraire kunstwerk, zijn bijzonderheden en (dus) de wijze van benadering
bewijzen dat. Daarbij blijkt telkens weer dat men als de twee pijlers waaromheen de
structuur van in feite iedere tekst opgebouwd is, de tijd en het point of view beschouwt.
Anders uitgedrukt: de werkelijkheid die door een tekst wordt aangeboden wordt
bepaald (bepaald letterlijk) door de tijd (of tijdseenheden) en, populair gezegd, de
‘camera-instelling’ van de verteller (niet de auteur!). Dat de belangrijke, vaak zelfs
thematische functie die deze twee elementen in de nouveau roman hebben, correleert
met de wetenschappelijke belangstelling ervoor, is natuurlijk niet toevallig.
Methodologisch gezien nu, dient men bij iedere analyse uit te gaan van (of bij
‘traditionele’, qua structuur eenvoudiger teksten, althans rekening te houden mèt)
deze twee specifieke teksteigenschappen. Daarbij kan natuurlijk één van de twee
prevaleren: een ingewikkelde tijd-structuur kan samengaan met een eenvoudig point
of view, en andersom.1)
Hieronder wil ik een tekst onderzoeken waarin vooral het point of view van primair
belang is2): Ikjes sprokkelen van Ivo Michiels3), dat behalve

1) Zie voor tijd en point of view in de litteratuur mijn artikel daarover in de Spiegel der Letteren,
jrg. 11, nr. 33.
2) Een uitvoerig onderzoek van een tekst waarin de tijd prevaleert vindt men in mijn artikel
‘De structuur van De Hondsdagen’, Nw. Vlms. Ts, XXI-7.
3) Ik ging uit van de tekst zoals die te vinden is in Verhalen uit Journal brut, A'dam-Antw.
1966 (LRP 196), pg. 9-44.
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als nuttig onderzoeksobject ook aantrekkelijk is als een van de meest grandioze
verhalen in de Nederlandse litteratuur. ‘Grandioos’ hier niet op te vatten als een soort
verzuchting na leesgenot (hier zou dat volkomen irrelevant zijn), maar als strikt
litterair oordeel; een oordeel dus dat als conclusie aan een analyse zou kunnen worden
verbonden, en dan natuurlijk heel goed kan overeenstemmen (en meestal zàl
overeenstemmen dacht ik) met het directe emotionele oordeel.
Een inhoudsoverzicht laat ik achterwege. Iedereen kent (kenne) het verhaal. Bovendien
kost het lezen ervan een uurtje, veel minder dan ik nodig zou hebben voor een
enigszins adequate reproductie, want de snelste methode om een (goed) verhaal te
reproduceren is het over te schrijven; er staat geen woord teveel in. Dat geldt natuurlijk
ook voor een roman, maar daar is de inhoud meestal zó complex dat een overzicht
ervan noodzakelijk is, als houvast voor de lezer, en vaak ook meteen als een eerste
structuur-aanduiding.

2.
Het verhaal staat in de eerste persoon enkelv., en in de onvolt. verl. tijd. De
hoofdpersoon brengt verslag uit van een episode uit zijn leven. Daarmee is het point
of view al goeddeels aangegeven, maar er is nog een zeer belangrijke bijzonderheid.
In het doorsnee ik-verhaal heeft de verteller zich geïdentificeerd met het personage,
in Ikjes sprokkelen ís de verteller het personage. En is dit misschien nog een erg
theoretisch verschil, van groot belang voor de interpretatie is de constatering dat in
Ikjes sprokkelen de hoofdpersoon niet alleen de verteller is, maar ook de schrijver,
degene die het verhaal heeft genoteerd, die op het verhaal heeft zitten zwoegen. Dat
nu is in de meeste ik-verhalen niet zo; daarin doet de ik-persoon (hierna kortweg ‘de
ik’ genoemd) op een of andere, meestal niet nader aangeduide, maar in ieder geval
niet expliciet schriftelijke wijze, mededelingen over zichzelf, waar men dan ‘toevallig’
door middel van een boek kennis van kan nemen. In Ikjes sprokkelen schrijft de ik.
De enige stap die men nu nog zou kunnen doen, namelijk dat deze schrijvende ik
Ivo Michiels zou zijn, laat ik graag over aan diegenen die blijven geloven in de heilige
drie-eenheid van auteur, verteller en personage, en die uit het verhaal iets menen te
kunnen afleiden over het zieleleven van Ivo Michiels.
De structuur van het verhaal maakt duidelijk dat de ik er de schrijver van is. Dat
hoeft niet direct te impliceren dat schrijver ook zijn beroep is (al lijkt het erop), maar
hij is zeker niet de maniak die 's avonds alles wat hij die dag heeft meegemaakt in
chronologische volgorde noteert, zo leuk voor later; hij is iemand die wat hij over
zichzelf te vertellen heeft, eventueel aan de

Raam. Jaargang 1969

41
lezer, maar vooral aan zichzelf, nauwgezet structureert tot een litteraire vorm.
Dit blijkt in de eerste plaats uit een van de belangrijkste structurele bijzonderheden
van deze tekst: het is een verhaal dat zichzelf in de staart bijt. Het eindigt met de
titel, die direct na de in het verhaal beschreven gebeurtenissen door de ik wordt
genoteerd. Het noteren van de titel is de laatste beschreven gebeurtenis. Waarna het
schrijven van het verhaal volgt dat de lezer zojuist gelezen heeft. Wat aan het schrijven
voorafging wordt door het schrijven weergegeven. De lezer kan (moet) dus weer
opnieuw beginnen.
Een procédé dat nogal eens voorkomt, maar dat toch moeilijker blijkt dan het lijkt,
want vaak is het niet meer dan een zinledige truc, die dan onvermijdelijk tot brokken
leidt. Men leze het, overigens wel intrigerende, verhaal De stille zomer van Ward
Ruyslinck. Daarin gebeuren volstrekt onmogelijke dingen. (Was het Ward Ruyslinck
niet, die eens sprak van ‘drek- en driftlitteratuur’? Hij had beter gezwegen; Ikjes
sprokkelen gáat over drek, en Ruyslinck kan er nog wat van leren!).
De lezer moet dus opnieuw beginnen. Dat is meestal de verstandigste methode
om beter inzicht in een problematische tekst te krijgen, maar hier is het strikt
noodzakelijk, want pas aan het eind van het verhaal komt de lezer erachter hoe hij
het moet lezen, of had moeten lezen: over de schouder van de ik, die zit te schrijven,
die schrijvend zit te reconstrueren wat hij zojuist heeft meegemaakt. ‘Zojuist’ hoeft
men niet al te letterlijk te nemen; het schrijven kan best een paar uur of een paar
dagen na het noteren van de titel gebeurd zijn. Maar niet veel later - zie de laatste
zin van dit opstel. Hoe kort het tijdsverloop tussen de beschreven gebeurtenissen en
het beschrijven ervan ook mag zijn, duidelijk is dat de ik wel degelijk afstand van
zichzelf en zijn belevenissen genomen heeft, dat hij zichzelf als object ziet. Dit komt
op allerlei manieren tot uiting in de litteraire vormgeving. Aan de andere kant blijkt
hij ook zeer betrokken te zijn bij het gebeurde. Afstand tot de stof, en het betrokken
zijn bij de stof, zijn natuurlijk kenmerken van iedere goede tekst, maar omdat de
verteller hier zèlf de hoofdpersoon is, is vooral de afstand opmerkelijk. Op bijzonder
knappe manier heeft Michiels (ja, hier is het Michiels!) de afstandname van de ik,
die nodig is voor een adequate vormgeving, en zijn betrokkenheid, die nodig is voor
de zeggingskracht, weten te suggereren.
Geeft de litteraire vormgeving in het algemeen (indeling in hoofdstukken e.d.) de
afstand van de ik tot zichzelf al aan, een paar aspecten ervan kunnen verduidelijkend
werken.
1. Bijzondere tijdsaanduidingen. De eerste zin van het verhaal bijvoorbeeld luidt:
Negen jaar en tien maanden na de oorlog kwam de stank en.... - enz. (pg.
9).
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Iemand die, leuk voor later, een dagboek bijhoudt zou schrijven:
vanmorgen, of gisteren, kwam de stank. Met andere woorden, hier is
iemand aan het woord die zich naderhand van bepaalde zaken rekenschap
geeft, die zich verbanden realiseert die belangrijk zijn.
2. Er komen op allerlei plaatsen mededelingen voor die toen, dus op dat
tijdstip van de beschreven episode, beslist niet in de ik zijn opgekomen.
Mededelingen die hij dus tijdens het schrijven de moeite van het noteren
waard vindt, enerzijds omdat ze hem, die zich immers bezighoudt met zijn
eigen gedrag, in verband met dat gedrag belangrijk voorkomen, anderzijds
omdat ze, wanneer de ik zijn teksten ook publiceert, de lezer zaken moeten
verklaren die hij anders onmogelijk kan begrijpen. Op pg. 10 bijvoorbeeld,
nadat is medegedeeld dat de ik in verband met de opkomende stank er
spijt van had de benedenverdieping niet verhuurd te hebben, treft men een
uitvoerige uitleg aan waaróm dat niet gebeurd is.
3. De chronologische volgorde der gebeurtenissen wordt hier en daar
(aantoonbaar functioneel) gewijzigd. Vgl. bijvoorbeeld pg. 17 tot en met
pg. 19. Ik kom hier nog op terug.
4. Op pg. 36 staat:
Ik was zevenentwintig jaar oud.
Iemand die gewoon opschrijft wat hij kort tevoren heeft meegemaakt schrijft: ik ben
27 jaar oud.
De tegenhanger van de afstandname, de emotionele betrokkenheid van de ik bij
de stof (inderdaad vormen afstandname en betrokkenheid een soort dynamisch
evenwicht) blijkt in zekere zin al uit de ik-vorm, maar wordt veel duidelijker doordat
op drie plaatsen een afwijkende werkwoordstijd gebruikt is. De tekst staat in de
verleden tijd, maar op de betreffende plaatsen in de tegenwoordige, waarmee
overduidelijk te kennen wordt gegeven dat de ik tijdens het schrijven nog zeer
intensief met het gebeurde bezig is. Het lijkt wel of hij, terwijl hij zich alle moeite
geeft een verhaal te maken waarin hij zelf het object is, zich niettemin een paar keer
vergist. Het zou ook een vergissing van Michiels kunnen zijn, maar dat is irrelevant.
Zó functionele vergissingen maakt men niet, en trouwens: het staat er. Mocht het in
de analyse blijken misplaatst te zijn (zoals in de analyse van De stille zomer zou
blijken dat de cirkelvorm paradoxaal is), dan levert dat een stukje negatief litterair
oordeel op. Kan men echter een functie aantonen (zoals hier), dan is de vraag of het
misschien toch niet een vergissing van de auteur zou zijn, zinloos. Op pg. 10 staat
dan:
Wie op het gelijkvloers woonde leefde twintig treden dichter bij de ver-
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antwoordelijkheid en die heb ik nimmer kunnen dragen,
op pag. 21:
Ik geloof vast dat ze toen reeds huilde,
en op pg. 32:
Ik ben niet naar de keuken gegaan en heb niet gegeten uit de voorraad, in
mijn kamer heb ik me neergezet op de rand van het bed en urenlang
gestaard op mijn hand.
(de cursiveringen zijn natuurlijk van mij).
Het point of view is nu geheel duidelijk. De ik is de verteller, hij schrijft over zichzelf,
de beschreven gebeurtenissen vormen niet alleen de aanleiding, maar dus ook de stof
voor het verhaal, en hoewel hij er zeer bij betrokken is geeft hij zich moeite, ten
behoeve van zijn zelfonderzoek enerzijds, en ten behoeve van eventuele lezers
anderzijds, tot een adequate litteraire vorm te komen.
Voordat men het verhaal, en nu over de schouder van de ik, weer moet gaan lezen,
eerst in het kort nog iets over het tijdskader. Ik zei al dat het schrijven van het verhaal
direct, of zeer kort, na het noteren van de titel plaatsvindt. De beschreven periode
begint na het ontbijt: het afdalen in de kelder, de scène met de metser, en de tocht
door de stad tot en met de thuiskomst zullen bij elkaar ongeveer een halve dag in
beslag nemen. Het eerste ‘ikje’, de eerste flashback dus, vindt niet lang na het einde
van de oorlog plaats, of misschien nog wel tijdens de oorlog, dat wordt niet duidelijk.
Het einde van de oorlog is negen jaar en tien maanden geleden (eerste zin van het
verhaal), en de ik tracht na zijn herinnering te ‘gissen achter welk raam het geweest
was en in welk huis’ (pg. 25). Tamelijk lang geleden dus. Het tweede ikje is tien jaar
geleden (pg. 32), d.w.z. kort voor het einde van de oorlog. Het derde, eigenlijk niet
meer dan de aanloop tot een ikje, is veel korter terug, ongeveer een jaar. De ik meent
iemand te herkennen, volgt hem, en plotseling schiet hem te binnen waar hij hem
eerder gezien heeft: in een ‘hotelletje met kamers per uur’ (pg. 33). Wanneer hij de
man later aanspreekt beweert deze dat het elf maanden geleden de laatste keer was
(pg. 40). Van groot belang is hier de tijdsnotie niet, maar in het volgende zal het nut
toch wel blijken.

3.
Negen jaar en tien maanden na de oorlog kwam de stank en hij drong mijn
kamer op de eerste verdieping binnen net op het ogenblik dat ik
bedachtzaam en in drukletters het woord wie neerschreef, wie op het blanco
bovenste blad van een stapeltje vellen waarmee ik me tussen de straks af
te
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ruimen ontbijtresten had genesteld. Nog bleef ik verder schrijven,
calligrafeerde ben en ik, haalde de spitse Parkerpunt over mijn duim om
een aangehaakte broodkruimel te verwijderen en plaatste het vraagteken.
Zo begint Ikjes sprokkelen, en doordat hij meeleest over de schouder van de
schrijvende ik begrijpt de lezer dat hier heel wat staat. In de eerste plaats begrijpt hij
dat hij niet uitsluitend de beschrijving van een vervelend loodgieterskarweitje te
lezen krijgt, maar ook dat het niet een vaag symbolisch verhaaltje gaat worden over
een stank die ‘eigenlijk’ geen echte stank is, of misschien toch wel? - maar over een
doodgewone rioolstank die echter op zo'n beroerd moment opkomt, dat hij dáarom
in de voorstelling van de ik meteen ook De Stank wordt; de stank in de kelder als
aards fenomeen van de metafysische Stank - een voorstelling die door de rest van
het verhaal bekrachtigd wordt. Een begrijpelijke voorstelling ook, want het moment
is inderdaad heel beroerd: een vereenzaamde man, met een verleden dat hem parten
speelt (allerlei zaken dus die de lezer door de rest van het verhaal al weet, moet weten,
want ook de schrijvende ik is zich ervan bewust), die eindelijk aan de vraag toekomt:
wie ben ik? - en die op precies dat moment wordt overvallen door een geweldige
stank. Voor een ongecompliceerd mens, zonder existentiële problemen, zou deze
situatie een lachertje zijn geweest, een vermakelijk toeval, maar voor de ik is het
helemaal geen grapje; hij moet zich wel voelen als iemand die luidkeels godverdomme
roept en op datzelfde moment door de bliksem getroffen wordt. Vanaf het opkomen
van de stank, als antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’, wordt die stank in de wereld
van de ik steeds meer De Stank, en steeds minder weet hij die twee in het verloop
van de beschreven periode te onderscheiden, totdat aan het eind van het verhaal
alleen De Stank nog telt. Was dit niet zo geweest, dan had hij niet zo nadrukkelijk
geschreven: negen jaar en tien maanden na de oorlog kwam de stank - dan had hij
het verhaal überhaupt niet geschreven.
Maar die door de schrijvende ik toegevoegde tijdsaanduiding impliceert meer. Zo
de vraag: toen pas? Met andere woorden, de stank had zich al tijdens de oorlog
kunnen manifesteren, hij bestond al tijdens de oorlog, en strekt zich dus uit over de
tijd (dat hij niet alleen verticaal is, de levensloop van éen mens omvattend, maar ook
horizontaal, een stank dus waar iedereen mee te maken heeft, blijkt pas later). En
omdat iemand is wat hij geweest is, de som van al zijn ‘ikjes’, ikjes die dus eigenlijk
‘stankdeeltjes’ zijn, ís hij stank. Dat dit ook een doodsgedachte inhoudt, komt verderop
nog ter sprake.
Het cruciale probleem voor de ik wordt nu het volgende: hij stinkt. Letterlijk.
Voortdurend is hij van het idee bezeten dat men in een boog om hem heen loopt.
Daarmee is hij volledig geïsoleerd, nog meer alleen dan hij al was. Maar een mens
kan volgens hem niet buiten contact met anderen. Hij
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lost dit probleem op door zich in zijn verleden te verplaatsen, ‘ikjes te sprokkelen’,
ikjes die natuurlijk bestaan in een contact met mensen. Maar daarmee is het probleem
niet opgelost. Integendeel. Want de ikjes, het verleden, maken deel uit van de stank.
Van De Stank. Wat nog eens extra benadrukt wordt doordat het menselijk contact
dat erin gelegen is duidelijk een schijncontact is: zijn contactloosheid, ook toen al,
wordt erdoor geaccentueerd, zodat hij zich al gauw gedwongen ziet nú contact te
zoeken, d.w.z. er nieuwe ikjes bij te produceren, wat een dramatische bevestiging
van De Stank gaat worden. Hij raakt dus zogezegd van de stank in De Stank.
Maar met deze opmerkingen, allemaal naar aanleiding van de eerste alinea van
het verhaal, loop ik vooruit. Dat kan ook moeilijk anders, want het point of view
dwingt de lezer de beschreven periode te bezien zoals de schrijvende ik die beziet,
reeds te weten wat de schrijvende ik al weet. De ik maakt mee, begrijpt en schrijft.
De lezer leest, begrijpt en her-leest. Mijn opmerkingen lopen dus parallel met de
overwegingen van de schrijvende ik, en zijn nog niet de overwegingen van de ik op
het moment dat de stank opkwam - toen was er alleen nog maar de vraag ‘wie ben
ik?’, een stank die juist toen opkwam, en de angst daarvoor wegens een beginnend
besef van De Stank. Een besef dat tijdens de beschreven episode steeds sterker wordt,
en dat aan het eind daarvan zo sterk is dat er een verhaal uit ontstaat. Niet vreemd
dat dit Stank-besef telkens uit de wijze, waarop dit stank-verhaal geschreven is, naar
voren komt.
De angst voor de stank, het steeds meer geraken in de ban van De Stank, en de
nadruk die door de schrijvende ik vooral op het laatste gelegd wordt, worden door
het gedeelte na die eerste alinea geheel bevestigd.
Nadat de stank de kamer is binnengedrongen ruimt de ik zorgvuldig op, alvorens
poolshoogte te gaan nemen. De ontbijtboel, en ook
de bundel papieren met dat ene zinnetje op het niet langer blanco gebleven
bovenste blad. (pg. 9).
Een overbodige opmerking, zou men zeggen, want de lezer weet nu wel dat dat blad
niet blanco is. Maar de nadruk is functioneel, functioneel gezien vanuit het point of
view van de schrijvende ik, en net zo functioneel als de opmerking dat de stank
‘negen jaar en tien maanden na de oorlog’ kwam. Want de stank komt pas dan, pas
wanneer de ik de stank heeft opgeroepen door de vraag ‘wie ben ik?’ voor het eerst
te noteren. Voor het eerst - daarvóor is het papier inderdaad blanco gebleven, wat
nog eens wordt bevestigd in de ‘verklaring’ die de ik daarna toevoegt (pg. 10) over
zijn spijt het gelijkvloers niet verhuurd te hebben.
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Maar eerst staat er nog:
Het moest er naar uitzien of ik al deze maatregelen (het kalme opruimen
dus, JJW) reeds eerder in gedachten nauwkeurig gerepeteerd had, wat een
onthutsende leugen was. (pg. 9).
Een zin die zonder kennis van het point of view niet te begrijpen is, want wat is er
onthutsend aan het feit dat de ik, zónder gerepeteerd te hebben, zo kalm alles wegsluit?
Het is onthutsend voor de schrijvende ik, onthutsend omdat het impliceert dat hij
zich nooit eerder heeft bezig gehouden met de vraag ‘wie ben ik?’, dus met de
mogelijkheid van de stank als antwoord. Het papier is immers altijd blanco gebleven?
En, dit terzijde: de wijze waarop dit kalme opruimen beschreven is heeft sterk het
aspect van: nu is het zover. Men zou bijna zeggen: dit was het laatste ochtendmaal.
Maar op de doodsidee zou ik nog terugkomen.
Hierna volgt de opmerking dat hij er voor het eerst spijt van had het gelijkvloers
nooit verhuurd te hebben, en die typisch litteraire uiteenzetting daarover, een
uiteenzetting dus die men ook weer moet lezen zoals hij geschreven is: in het besef
van De Stank. Waarom bleef hij op de eerste verdieping hokken?
Wie op het gelijkvloers woonde leefde twintig treden dichter bij de
verantwoordelijkheid, (pg. 10).
De lezer die alles al weet voegt daar ogenblikkelijk aan toe (zoals de ik dat schrijvend
impliceert): bij De Stank zul je bedoelen; bij het antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’,
die je zo lang hebt weten uit te stellen. En die verantwoordelijkheid ‘heb ik nimmer
kunnen dragen’ (pg. 10). Nee, want het papier is altijd blanco gebleven. Maar waarom
verhuurde de ik het gelijkvloers nooit? Om door de lege kamer te kunnen lopen en
zijn eigen naam te roepen,
En dan naar boven te rennen en me op te sluiten met de nimmer afgeruimde
ontbijtresten en het stapeltje blanco papier (pg. 10).
Dus: op éenhoog heeft hij zich de vraag ‘wie ben ik?’ nooit gesteld, wel kon hij er
nog toe komen op het gelijkvloers zijn eigen naam te roepen (tevens het
gemakkelijkste antwoord op de fatale vraag), maar in de kelder is hij nooit geweest.
Daar is hij nu wel toe gedwongen, want het antwoord op zijn vraag, die hij eindelijk,
negen jaar en tien maanden na de oorlog, heeft genoteerd, komt dáarvandaan.
En dan:
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Opnieuw was er die oude drang om tegelijk te vluchten en te blijven en
ik probeerde me stevig in te denken dat ik veilig in een bioscoopzetel zat
en niet de dingen zelf ervoer maar de dingen op een scherm, zodat ik geen
deel had aan wat gebeurde en er dus ook met mij niets kon gebeuren. (pg.
10-11).
Een markante opmerking van de ik over zichzelf, want wat hier zijn reactie is op de
stank (vluchten, d.i. wat er met hem gebeurt als een filmkijker gadeslaan), en wat al
zijn reactie wàs op het roepen van zijn naam nog voordat de stank er was (vluchten,
naar boven rennen naar het blanco papier), wordt verderop zijn reactie op De Stank:
vluchten in het verleden, (dat hij ook weer zeer ‘filmisch’ beleeft), om te kunnen
blijven, d.w.z. om te kunnen blijven bestaan, wat alleen in een contact met mensen
mogelijk is. Het zal tenslotte ook de oplossing zijn die hij aan het eind van het verhaal
aanvaardt: vluchten in het verleden (dus ikjes sprokkelen) om niet geheel te
verdwijnen. Resultaat: dit verhaal.
Tijdens het onderzoek in de kelder neemt de gedachte aan De Stank toe. Het begint
er al op te lijken dat in de voorstelling van de ik de stank en De Stank dezelfde zijn,
een indruk die door de schrijvende ik natuurlijk nog versterkt wordt. Over de
modderstraaltjes die op ooghoogte in de keldermuur ontspringen wordt bijvoorbeeld
gezegd:
één seconde leek het of de straaltjes ontsprongen in mijn schedel en me
over het aangezicht dropen. (pg. 11).
Duidelijker kan het niet; het gruwelijk toeval dat de stank loskwam op het moment
van ‘wie ben ik?’ begint zijn gevolgen al te krijgen: de ik begint zichzelf met De
Stank te identificeren, de stank wordt Stank. En we zullen inderdaad zien, dat wanneer
hij even later de metser gehaald heeft, hij hem vragen stelt over de stank, maar al
een antwoord verwacht op vragen over De Stank. Waaraan de metser natuurlijk niet
kan voldoen.
Wat nu in dit eerste deel van het verhaal, dus tot aan de tocht door de stad, nog
volgt versterkt de indruk van een stank die door de ik al als Stank ervaren begint te
worden, terwijl het wordt beschreven door een ik die allang niet meer in de stank zit,
maar in De Stank. Dat De Stank zijn verleden is wordt, natuurlijk, op dit moment
geaccentueerd: de ik stelt zich voor dat het zitbad dat hij in de kelder aantreft ‘de
weggeworpen troon uit een koningsdrama dat eeuwen terug reeds uitgespeeld was’
(pg. 12) is, en hij overweegt het bad in zijn kamer te plaatsen en erin te gaan zitten.
Gezien zijn neiging om te vluchten een uitmuntend idee! Maar over de stinkende
modderplas die zich inmiddels gevormd heeft kan hij niet heen.... Nee, want die
stinkende
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modderplas, we weten het nu, is het fenomeen van zijn verleden, van wat hij is. Het
antwoord op een niet meer te herroepen vraag.
De ik schrijft over De Stank. En tegelijk bevestigt hij dat ook in de kelder het besef
van De Stank begon door te dringen, want er staat:
er was de plotselinge vrees dat samen met de stank iets uit de muur zou
breken dat niet te ruiken en niet te zien zou zijn, noch door enig zintuig
waar te nemen, iets waartegen ook geen kokhalzen zou helpen. (pg. 12).
Dan volgt de scène met de metser, een man die uiteraard alleen oog heeft voor de
technische kant van de stank-oorzaak, en van wie men niet kan verwachten dat hij
zich zal bezighouden met de geestestoestand van de ik, of liever met de schok die
de stank in de geestestoestand van de ik veroorzaakt heeft. Op de dubbelzinnige
vragen van de ik antwoordt hij natuurlijk zeer nuchter, gewoon als een gewone
metser, maar ook zijn gewone vakmansantwoorden zijn voor de ik dubbelzinnig,
voor de ik in het verhaal, en meer nog voor de schrijvende ik. Zo zijn opmerking:
‘dat had je nou tien jaar eerder kunnen hebben’. (pg. 14).
Een doodgewone constatering (de oorzaak van de ellende is dat men tijdens de oorlog
op onverantwoorde wijze de kelder dichtmetselde), maar voor de ik veel meer: tien
jaar geleden, hij zegt het zelf, speelt zich, in de oorlog dus, een belangrijk ikje af,
een deeltje Stank.
Het is hier de plaats in te gaan op de consequentie van het antwoord: stank (op de
nu wel bekende vraag) - namelijk de dood. Want wie stank is, bestaat noodgedwongen
contactloos, en contactloos bestaan betekent niet-bestaan, betekent de dood. ‘Dat
had je nou tien jaar eerder kunnen hebben’ is dus een eerste bevestiging van de
doodsgedachte, want had de ik niet tien jaar geleden, tijdens de oorlog, kunnen
sterven? Blijkens het tweede ikje heel gemakkelijk. Maar er zijn, verderop in het
verhaal, meer bevestigingen. Zoals wanneer, tijdens de tocht door de stad, de ik zich
voorstelt dat als hij zou worden aangereden, niemand hem zou vragen ‘wie ben je?’
(!), nee, zij die
kwamen om rond me heen te staan zouden ‘poeh’ zeggen () en de lui erbij
halen met handschoenen aan die niet ‘poeh’ zeggen omdat ze betaald
worden om nergens en nooit ‘poeh’ op te zeggen. (pg. 20).
Op de toch al associatief opgedrongen verbinding stank-dood ga ik nu maar niet
dieper in; zulke gratuite beweringen zijn hier niet eens nodig.
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De doodsgedachte brengt ons weer terug bij de metser, want die wordt, als enige die
de stank kan verdrijven, door de schrijvende ik beschreven als een soort reddende
engel, een hoog verheven opperwezen boven de ik. Men vgl. pg. 13. En de ik, hoewel
hij op dat moment inderdaad inziet dat de metser ‘gewoon maar een metser was’ (pg.
15) - wat hem, begrijpelijk, ontgoochelt, want hij verwachtte niet alleen een
stankbestrijding, maar ook een Stankbestrijding van hem - kan het niet laten de metser
dubbelzinnige vragen te stellen, of liever gezegd, zijn vragen op dubbelzinnige wijze
te stellen:
De stank, dacht ik, en ik kon het niet helpen dat ik luidop dat ene woord
herhaalde en ik was bang voor het woord en het maakte de metser wakker
die achter zich in de bak naar zijn gereedschap greep. ‘Hoe’, fluisterde ik
tot de metser, ‘hoe geraak je ooit de stank weer kwijt?’ (pg. 16).
De metser lacht luidkeels, uiteraard, want voor een gewone vraag aan een gewone
metser is dit nogal stompzinnig. Zijn antwoord is dan ook: luchten.
‘Luchten’, zei hij en hij lachte opnieuw en hij zei het nog één keer, nog
één keer zei hij ‘luchten’ en daarop plaatste hij de beitel tegen de muur
en.... - enz. (pg. 16).
Een wijze van beschrijven die voor een lezer die het point of view niet kent nogal
overdreven aandoet, maar die voor een lezer die weet dat de ik zèlf dit alles naderhand
noteert een begrijpelijke accentuering is van dit voor hem zo teleurstellende antwoord,
zó teleurstellend dat hij de straat op vlucht.
De ‘inbreng’ van de schrijvende ik blijkt nog op andere plaatsen in dit gedeelte in feite natuurlijk overal. In het fragmentje bijvoorbeeld, waarin de ik op de plank
in de modderbrij staat (pg. 15), is de wijze waarop de opstelling beschreven wordt
veelzeggend: voorop de metser, de man die gewoon de stank als stank zal bestrijden,
voor wie ‘blijkbaar alles was verklaard’ (voor de ik dus niet, maar dat weten we al),
en die zich geen metafysische vragen over De Stank stelt, met achter zich zijn
gereedschapsbak, daarachter de ik, die van de bak voor hem hoopt dat daarmee de
stank de muur zal worden ingeslagen, en achter de ik diens lekke emmertje, waarmee
de reeds ontstane blubber (zijn verleden) zal moeten worden weggeschept. Een lekke
emmer, maar met een dubbele bodem wellicht: de ikjes vallen erdoor.
Wanneer hij de straat op is gevlucht, besluit het eerste hoofdstukje aldus:
En nog een heel eind de straat in bleef ik de hamer horen neerkomen en
ik hoopte dat je met een hamer de stank weer in de muur kon slaan en ik
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wist dat het dwaas was daarop te hopen, maar ik hoopte niettemin, omdat
ik bang was voor de stank en voor alles wat samen met de stank uit de
muur kon breken. (pg. 16).
Een bevestiging ten overvloede van wat we door het point of view al wisten.

4.
Het tweede hoofdstukje vangt aan met de gedachten die de ik in een telefooncel heeft,
nadat hij het plan heeft gehad zijn vriendin Lizzie te bellen, of ‘gewoon naar iemand’
(pg. 19). De chronologische volgorde van de gebeurtenissen wordt hier, ik zei het
al, gewijzigd. In werkelijkheid ging het als volgt:
- willen bellen;
- het besef (‘niet heel duidelijk in het begin, alleen een soort verlamming’ - pg.
19) dat het zinloos en onmogelijk is;
- het neerleggen van de hoorn en het niet oprapen van het teruggevallen geld;
- het half openen van de deur om de stank te verdrijven;
- en tenslotte het heldere inzicht, voortkomend uit het in aanvang verlammende
besef: ‘nu gaan allen het aan me ruiken’, plus een redenering waarin de
consequenties van dat inzicht worden overwogen.

In de weergave van de schrijvende ik worden het openen van de deur voor de stank
en de daaropvolgende redenering éerst gegeven (in de onvolt. verl. tijd, zoals ook
de rest van het verhaal), daarna wordt (nu in de volt. verl. tijd, wat wel moet) nog
even medegedeeld dat hij in die telefooncel stond omdat hij iemand wilde bellen, en
dat hij dat niet deed vanwege het verlammende besef. De functie van deze
volgorde-wijziging is duidelijk: in werkelijkheid zag de ik ervan af te bellen zonder
nu precies te weten waarom, in de weergave van de schrijvende ik fungeert het
niet-bellen als de uiterste consequentie van zijn redenering, waarin zijn volkomen
isolatie benadrukt wordt. Een redenering die dus in werkelijkheid pas na het
niet-bellen overwogen werd.
Die isolatie, zo volkomen dat zelfs bellen zinloos is, blijkt duidelijk uit zinnen als:
Ik was altijd alleen geweest, ook bij Lizzie was ik dikwijls alleen, maar
thans was ik meer alleen dan ooit. (pg. 17).
Maar ook het besef dat de stank die hij in zijn kleren draagt, en die hem ‘de facto’
isoleert, méer is dan alleen een gewone stank, maar een Stank die
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hem ook ‘de iure’ zal gaan isoleren, in een wezenlijke afzondering zal dwingen,
wordt hier nog eens nadrukkelijk uitgesproken:
Dit was erger dan wanneer je lichten had of een andere huidziekte, want
dat waren uiterlijke kenmerken. (pg. 18).
De Stank is dus - ook en vooral - innerlijk. En:
Want was je een zuivere omdat je ondergoed nieuw was en je hemd nieuw
en je kostuum en je kousen en je das en alles wat je omhing nieuw en
zindelijk? Al die tijd was de stank hier in mijn kleren geweest en mijn
huid had hem opgezogen en wat ik evenzeer nodig had was een nieuwe
huid. (pg. 18).
Een gedachte die in het eerste hoofdstukje al werd aangegeven:
ik was bang voor de stank en voor alles wat samen met de stank uit de
muur kon breken. (pg. 16).
Maar behalve dat deze redenering een consequente voortzetting is van het idee dat
al meteen bij het ontstaan van de stank in de kelder werd aangegeven (en daar, zoals
ik al opmerkte, meer door de schrijvende ik benadrukt werd dan dat het toen in feite
aanwezig was), wijst hij ook al vooruit:
Wellicht wat dit de goede orde der dingen: dat wie eenmaal van de stank
was doordrenkt geen andere weg overbleef dan naar de stank terug te
keren. (pg. 18).
Want dat terugkeren naar de stank gebeurt inderdaad spoedig hierop: hij verplaatst
zich in zijn verleden. Een andere weg is er niet.
Na de telefooncel verlaten te hebben doorkruist hij de stad, en het spreekt vanzelf
dat juist dan het alternatief, namelijk contactloos leven, onder ogen wordt gezien.
Maar meteen wordt verworpen, want wie contactloos leeft leeft niet, is niemand, is
dood. Het reeds aangehaalde fragment, waarin hij zich voorstelt dat niemand hem,
in geval van een ongeluk, zou vragen ‘wie ben je’, maar alleen ‘poeh’ zou zeggen,
volgt prompt hierna. Natuurlijk, want de schrijvende ik accentueert daarin zijn toen
nog vage denkbeelden, omdat die zullen uitlopen op zijn nu heldere besef; de ik in
het verhaal groeit toe naar de schrijvende ik; hoe langer hoe meer ziet men in het
verhaal de ideeën van de ik naderen tot de ideeën van de schrijvende ik. In de laatste
regel dekken die elkaar, de laatste regel die tevens het begin is van het schrijfproces.
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De vraag die nooit gesteld zal worden: ‘wie ben je’, voert hem direct terug naar de
voor het eerst gestelde vraag: ‘wie ben ik?’. Voor het door de keldermuur gegeven
antwoord, stank, is hij gevlucht; voor de stank in zijn kleren, en voor het beginnende
besef van De Stank in hemzelf, gaat hij nu op de vlucht - zoals hij op het eind van
het verhaal, wanneer de stank door luchten verdreven kan worden, wederom zal
vluchten, maar dan alleen nog voor De Stank. De stank ontvluchten door erin te
vluchten; een absurde oplossing, zoals hij zelf inziet, maar toch een oplossing die
voorlopig mogelijkheden lijkt te bieden, mogelijkheden om de contactloosheid, het
niets, te ontlopen: ikjes sprokkelen. Ikjes, herinneringen die gekenmerkt worden door
contact met mensen, en die dáarom ook ikjes zijn. ‘Een stuk van jezelf inhalen kon
je dan’ (pg. 21); iets zijn, al is het maar in gedachten, is beter dan niets, het synoniem
voor Stank.
Dat de ikjes ‘Stankdeeltjes’ zijn, waarin óok geen wezenlijk contact met mensen
bestond (we zullen zien dat dat contact er, al terugdenkend, veeleer ingelegd wordt),
een inzicht dat door de schrijvende ik al is aangegeven in de kelderscène, ikjes die
zijn Stank-zijn dus alleen maar zullen bevestigen, voorziet hij op dat ogenblik nog
niet. Zijn vlucht voor díe conclusie komt pas aan het eind, maar in de weergave van
de ikjes is het reeds kennen van die conclusie wederom merkbaar. Het is niet toevallig
dat juist in die twee ikjes een tegenwoordige tijd staat, die er immers op wees dat hij
niet zómaar zijn gedachten van toen (die dag) weergeeft, maar de flashbacks her-ziet
en her-denkt! En de wijze waarop dat gebeurt heeft de duidelijke functie aan te geven
dat ze a. tóen bedoeld waren hem, zij het in gedachten, in contact te brengen met
mensen, in een vlucht uit het heden dat contactloos is, terwijl b. uit hun ‘inhoud’
blijkt dat er in feite geen echt contact in bestaan heeft. Waarmee ze dus Stankdeeltjes
zijn; wat bevestigd wordt door hetgeen uit de derde flashback voortvloeit. Maar wat
nogmaals een vlucht in het verleden oplevert, een vlucht in een ikje: deze dag, dit
verhaal.
Al eerder, wanneer hij voor het eerst de kelder ingaat (pg. 10), heeft de ik zijn
‘drang om tegelijk te vluchten en te blijven’ aangegeven. Hij vlucht, maar loopt
daarmee het gevaar te verdwijnen. Hij lost dit op door zichzelf als op een film te
zien; zo is hij veilig. En dat doet hij ook nu, bij zijn vlucht in het verleden. Er staat:
Ik sloeg een straathoek om en voor de oprit van een garage stond een taxi
en ik zag mezelf log tegen de taxi leunen. (pg. 21 - curs. van mij, JJW).
De flashback volgt dan in de onvolt. verl. tijd, net als de rest van het verhaal. Dit
wijst er overigens op, dat de ik ook tijdens het schrijven zichzelf
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als op een film ziet: hij beleefde die herinnering toen, maar beleeft hem ook nu. En
hij accentueert dit nog door de overgang van het ‘heden’ van het verhaal naar het
‘verleden’ van de flashback níet op een nieuwe alinea te laten plaatsvinden. Dus: de
ik in het verhaal beleeft zijn verleden filmisch, de schrijvende ik beleeft zijn verleden
van die dag (ook een ikje!) filmisch, dus ook de daarin voorkomende flashbacks.
Wel is ook hier het commentaar van de schrijvende ik weer onmiskenbaar; hij ziet
zichzelf log tegen de taxi leunen, en schrijft dan: ‘Wat een vergissing was’ (pg. 21).
En dan volgt de herinnering, op dezelfde regel, en in dezelfde werkwoordstijd.
Een herinnering die de ik in het verhaal de indruk van sterk menselijk contact moet
geven (a). Niet voor niets een herinnering waarin hij met een meisje in bed ligt. Ook
in de tweede flashback speelt een meisje de hoofdrol, het meisje op de brancard,
levensgevaarlijk gewond bij een bombardement. In beide gevallen is er contact, in
zoverre dat dit contact vrijwel woordeloos is (in de tweede herinnering ‘spreken’ de
ik en het meisje uitsluitend via elkaars ineengestrengelde handen), en voornamelijk
lichamelijk. Maar zelfs dat niet geheel: het eerste meisje wordt door de ik niet bezeten,
niet eens gekust, het tweede sterft als hij haar hand loslaat.... om haar te kussen.
En dat contact is meer vermeend dan echt (b). ‘Ik was altijd al alleen geweest’
stond er ook niet zomaar! Het is zelfs waarschijnlijk dat de ik zijn herinneringen
verfraait, er een wezenlijk contact tussen hem en het meisje ínlegt dat er in feite niet
was. Romantisering van het verleden. Want op de keper beschouwd speelt hij in die
herinneringen niet zo'n grandioze rol: in de eerste is hij dronken, en bestaat er alleen
een contact, maar dan negatief geladen, van het meisje uitgaand naar hem: hij heeft
het gevoel dat ze hem haat (hoewel hij haar voor het eerst ontmoet), ze scheldt hem
voor ‘lâche’ uit, en later in bed mag hij haar (overigens begrijpelijke) agressie
opvangen. Meer niet. Het van hemzelf uitgaande contact, en de indruk van een
verhouding, een band, een liefde bijna, wordt er door hemzelf al denkend ingelegd.
Ook in de tweede flashback is dit zo. Hij huivert van schrik bij het idee dat twee
mensen (de dokter en het meisje) op hem steunen, want hij heeft niets te bieden(!).
En wanneer hij meent het leven van het meisje te kunnen rekken door haar hand vast
te houden, mislukt hij, zelfs daarin: het innige contact, waarvan hij meent dat het
door hun ineengestrengelde handen is ontstaan, wil hij bezegelen door een kus - die
het meisje niet overleeft, want hij laat haar hand erbij los. Hij is een eenzame, en hij
is egocentrisch.
Het contact, het wezenlijke contact van een verhouding, wordt dus tijdens het
herinneren in de ikjes gelegd - noodgedwongen, om ze voor het heden zinvol te
maken: een compensatie voor de huidige contactloosheid van de
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ik, waar hij door de stank met zijn neus bovenop gedrukt is. Maar door de schrijvende
ik, die wel weet dat dat zelfbedrog is, wordt de wezenlijke contactloosheid van de
ikjes nadrukkelijk weergegeven, alleen al door hun feitelijke inhoud. Ook in de ikjes
geen contact, met andere woorden: ook toen al Stank. In de ik, maar (en hier krijgen
we voor het eerst de horizontale verschijningsvorm van de stank waar ik al op wees)
ook buiten hem: ellende, oorlog, pijn - die natuurlijk in zijn gedachtenwereld hun
diepste oorzaak vinden in het onvermogen tot contact van de mensen in het algemeen.
Terzijde: de hier genoemde flashback-eigenschappen, het zoeken naar contact in
een verbijsterend, contactloos verleden, in een Stank, maken die flashbacks, ook in
het andere werk van Michiels, zo ontroerend, waar ze qua feitelijke inhoud (op enkele
pikante details na) bijna in een damesblad zouden passen.
Maar die pogingen om contacten in het verleden te creëren mislukken, we weten
het door het point of view: de ik gaat inzien dat zijn verleden tot De Stank behoort.

5.
Na zijn tweede herinnering beseft hij dat nog niet - al zal hij, wat normaal is na een
romantische dromerij, teleurgesteld en ontnuchterd zijn. Ikjes sprokkelen doet hij
echter onwillekeurig niet meer. Hij begint er wel aan, in het begin van het derde
hoofdstuk, maar komt niet ver. Zijn drang naar contact in het heden is sterker dan
zijn behoefte aan compenserend contact in het verleden. En contact in het heden was
niet mogelijk! Inderdaad, maar het begin van dit derde ikje biedt hem een nieuw
soort surrogaat-contact aan: het zich als een maniak vastbijten op het doen en laten
(de contacten!) van anderen, zonder zelf met die anderen in contact te komen. Een
film bekijken waar hij zelf niet eens meer op voorkomt (een neiging overigens die
hij toch al in zich heeft, uiteraard zou ik zeggen, want al in het begin van het verhaal
wordt, door de schrijvende ik, vermeld dat hij bijzonder let op handen, ruggen enz.).
Hij volgt de man die hij (aan zijn rug) meent te herkennen, in eerste instantie omdat
het het spoor naar een ikje zou zijn; maar daarna verdiept hij zich alleen nog in het
leven van die man en die vrouw, die hij toen, ná het ikje in het hotelletje waar hij nu
niet aan toekomt, gezien heeft. Omdat hij echter een schrijvende ik is, deelt hij wel
mee (en dus in de volt. verl. tijd) in welke situatie hij de man gezien heeft, waarmee
hij tevens te kennen geeft wat het ikje had moeten worden: een uur met een hoertje.
Ook niet bijster contact-rijk, zou ik zeggen.

Raam. Jaargang 1969

55
Hij volgt de man tot in een kerk, de eerste plek die dag waar hij zich op zijn gemak
voelt, heel begrijpelijk, want een kerk, een lege tenminste, is de enige plek waar men
geacht wordt aan de voorwaarde te voldoen, waar de ik al een tijdlang noodgedwongen
aan voldoet: alleen te zijn met zichzelf. Tot aan de binnenkomst van nu ook de vrouw
uit het ikje houdt hij zich intensief met zichzelf bezig - gedachten die evident zijn
gedachten op dàt moment zijn, en niet die van de schrijvende ik, want juist hier geeft
hij op éen bladzijde zes keer duidelijk aan, door termen als ‘ik dacht’, ‘ik had het
gevoel’ e.d., dat hij tóen en dáar dacht.
Het eerste dat hem invalt is dat hij heeft opgehouden ikjes te sprokkelen, al beseft
hij nog niet precies waarom die rug vóor hem belangrijker moet zijn. En:
Zonder overgang ging ik denken aan de metser die nu bij de stank in de
kelder stond (pg. 35).
Maar voor de lezer die het point of view kent (en weer: ook voor de schrijvende ik)
is die overgang wel degelijk begrijpelijk! Afgezien van de directe associatie tussen
de rug van de man voor hem en de rug van de metser, waar niet voor niets in het
begin van het verhaal zo'n nadruk op gelegd wordt, is een belangrijke reden voor de
gedachtensprong deze: hij is opgehouden met ikjes sprokkelen, realiseert hij zich,
maar dat móet hem terugvoeren naar de vraag ‘wie ben ik?’, want voor die vraag
was het ikjes sprokkelen de vlucht. Of liever, voor het zich in eerste instantie
opdringende antwoord: stank. Waarmee we bij de metser zijn beland. Niet
verwonderlijk dat er meteen volgt:
en het was een omslachtige gedachte waar ik moeilijk doorheen geraakte
(pg. 35).
Er is trouwens een derde reden voor de gedachtenovergang: de stank die de metser
bestrijdt is ook De Stank, we zagen het al veel eerder. En door de rug van de man
op straat, deel van een ikje, spoor naar een ikje, te volgen is het verleden (De Stank)
in het heden beland, het heden waarin de kelderstank losbrak. Weer terug bij de
metser.
Een omslachtige gedachte:
ze omvatte de handen van het meisje die als klauwen waren geweest en
me geslagen hadden en de hand van het andere meisje dat was doodgegaan
op een brankard en de rug van de metser in de kelder en de rug daar voor
mij in de kerk (pg. 35).
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Natuurlijk, want de stank is De Stank. Omslachtig voor de ik daar in de kerk, want
zekerheid heeft hij nog niet, reeds duidelijk voor de schrijvende ik. Maar een zekerheid
die nu wel snel gaat komen. Nog éenmaal zoekt hij een surrogaat-contact in het
heden, door zich, wanneer de vrouw is binnengekomen, in gedachten intens bezig
te houden met hun leven, en vooral met hun bedbezigheden. Gedachten die overigens
worden gestimuleerd door het daverend orgel dat de eenzaamheid in de kerk verstoort,
en dat hem ‘smerig maakt’, want in de geluiden ervan hoort hij de bedgeluiden van
de twee voor hem. Uit een al van zijn derde levensjaar daterende angst voor datzelfde
orgel, en waarschijnlijk ook walgend van zijn eigen gedachten (vernederendste
symptomen van zijn eigen tekort), vlucht hij de kerk uit.
Buiten leunt hij tegen een brievenbus, tegenover de kerk, en constateert nogmaals
dat hij is opgehouden met ikjes sprokkelen, dat hij er daarentegen nieuwe ikjes
bij-produceert, in zijn wanhopige poging tot contact - ‘wat toch volslagen onzinnig
was nu ik meer dan ooit op mezelf was teruggeworpen’ (pg. 38). Toch gaat hij ermee
door, blijft contact zoeken, want nadat de vrouw en de man de kerk uit zijn gekomen,
zij eerst, iets later hij, waarna ze een tegenovergestelde richting uitgaan, gaat hij de
man achterna met de bedoeling hem aan te spreken. Hij meent dit te kunnen doen,
ondanks zijn geïsoleerdheid, want hij denkt dat de man óok op een of andere manier
in de stank zit, zodat hij hem niet kan honen of van zich af stoten. Hoe weet hij dat?
Hij weet het niet, maar vermoedt het. De schrijvende ik weet het, en maakt schrijvend
het vermoeden van de ik in het verhaal duidelijk. En wel op twee plaatsen; op pg. 36
zegt hij:
Iets zei me dat het belangrijk was, dat het enorm belangrijk was of ze
elkaar ja dan neen hadden aangekeken.
Iets. Hij beseft het niet helemaal. De schrijvende ik wel: ze keken elkaar niet aan,
en waren dus alleen. Wat iets verderop, in de ‘biecht’ van de man, bevestigd zal
worden, en wat op pg. 38 al impliciet bevestigd wordt doordat ze gescheiden de kerk
verlaten, en wel op dezelfde wijze als het hoertje en de ik het hotelletje verlieten, na
een even contactloos uurtje. Niet voor niets vermeldt de schrijvende ik dit zo
nadrukkelijk. De man is, in ieder geval op dit moment, alleen, geïsoleerd, ‘zit op een
of andere manier in de stank’ (pg. 39).
Tot hem wendt de ik zich. Doch de confrontatie zal zijn isolatie alleen maar volledig
bevestigen. Hij benadert de man dan ook volmaakt tactloos, op een wijze die men
echter van deze eenzame, deze wereldvreemde, kan begrijpen. Hij gaat pardoes voor
de man staan en slingert hem de naam van het hotelletje in het gezicht. De man
reageert op de te verwachten manier.
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Hij is verbaasd, mompelt een antwoord, maar richt dat antwoord niet tot de ik:
hij praatte tot iemand die zich schuin achter mij bevond, iemand die niet
zichtbaar was (pg. 40).
En dan:
‘Als u er soms geld voor wilt hebben, dan heeft u pech. Wat u van me
weet heeft geen handelswaarde meer’ (pg. 40).
Is contact nu al niet meer mogelijk, het wordt nog erger. De man vertelt inderdaad
iets over zichzelf, maar het is iets waar de ik niets mee te maken heeft; hij begint
zich zelfs ‘te haten om deze biecht waar ik geen recht op had’ (pg. 41). Voor de man
is de zaak hiermee afgedaan, voor de ik nog niet. Wat hij door de stank in de kelder
vermoedde, waar hij tijdens zijn wandeling en door zijn herinneringen steeds meer
van overtuigd raakte, en wat nu een bijna totale zekerheid is geworden, namelijk dat
contact met hem, omdat hij Stank is, niet mogelijk is, moet nog waargemaakt worden,
aangetoond worden door een feit. Hij vraagt: ‘Ruik je het?’, ‘ruik je de stank in mijn
kleren?’ (pg. 41). En het antwoord is even bevestigend als verpletterend:
‘Je ruikt hem nooit’, zei hij. ‘Dat is het erge, dat je hem nooit ruikt, maar
dat hij er is, overal’ (pg. 41).
Waarmee in de ogen van de ik de stank definitief Stank geworden is; zelfs het feit
dat de stank er niet meer is, niet meer in zijn kleren zit, kan zijn Stank-zijn niet meer
ongedaan maken.
De ik in het slotgedeelte van het verhaal is hiermee vrijwel op het standpunt van de
schrijvende ik gekomen: bij zijn thuiskomst is de metser verdwenen, en de stank kan
door ‘luchten’ gemakkelijk verdreven worden. Maar De Stank is daarmee niet te
verdrijven:
ik wist dat het niet helpen kon (pg. 41).
En:
maar nooit zouden er genoeg vensters zijn om de stank uit de wereld te
helpen, zelfs niet om de stank uit jezelf te verwaaien (pg. 42).
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Maar deze conclusie, Stank, brengt natuurlijk opnieuw een onoplosbaar probleem
met zich mee, namelijk de consequentie, die eveneens al veel eerder in het verhaal
door de schrijvende ik werd aangegeven: verdwijnen, d.i.: doodgaan.
Want het moest moeilijk zijn, lucht en vensters te vinden voor een stank
die je niet rook en toch wilde je die vinden, omdat je anders zou moeten
ophouden met leven (pg. 42).
Hij kan, wanneer hij weer achter zijn schrijftafel zit, er niet toe besluiten achter de
die morgen neergeschreven vraag ‘wie ben ik?’ het ‘korte, éénlettergrepige woord
te schrijven waarvan ik de ganse dag bezeten was geweest’ (pg. 42). Stank. Het zou
zijn dood zijn. Dus vlucht hij. Na iets dat gerust een drogredenering genoemd mag
worden, de ‘pretentieloze hoop en het vage weten dat het een leugen moest zijn’, na
nog even stilgestaan te hebben bij de herinneringen van die dag, en het idee dat er
‘met de jaren toch iets van de stank vervluchtigd was’, komt de opmerking die de
rechtvaardiging voor en de aanleiding tot dit verhaal vormt:
En omdat ik van nature uit een vluchter was die nooit helemaal wilde
verdwijnen, boog ik me diep over het blad papier en schreef vlak boven
het zinnetje met het vraagteken, in het midden van het blad, als een titel:
Ikjes sprokkelen (pg. 43).
Waarna het verhaal volgt dat over ikjes sprokkelen gaat, maar dat zelf ook een ikje
is; de ‘verhaal-ik’ vlucht in zijn ikjes omdat hij vreest dat de stank Stank zal zijn, de
schrijvende ik vlucht in het verhaal, omdat hij door de gebeurtenissen die hij daarin
beschrijft, zekerheid heeft gekregen over wat die ochtend na het ontbijt nog een vaag
weten was. Maar ikjes sprokkelen was contact zoeken. Met wie zoekt hij dan in dit
(geschreven) ikje contact? Met zichzelf. Uitsluitend met zichzelf. Hij is zijn eigen
laatste strohalm. Een betere verklaring voor de litteraire afstandname, voor het
filmische ook, èn voor anderzijds de emotionele betrokkenheid, is er niet.
De functie van het point of view is hiermee nogmaals duidelijk gebleken - en blijkt
ook samenvattend: de schrijvende ik weet de conclusie al van wat hij schrijft, en
rationaliseert daarmee in het verhaal zijn nog onbewuste gedrag van die dag. Het
verhaal is de beschrijving van een vlucht, de rationalisatie van die vlucht, èn de
rationalisatie van het vluchten in die vlucht: hem beschrijven. Want niet vluchten
betekent geheel verdwijnen, ophouden met leven.
De ik schrijft uit zelfbehoud.
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Herwig Leus en Julien Weverbergh
In gesprek met Louis-Paul Boon
I. Hoe ben je op Vooruit gekomen?
Boon: Na de last op De Rode Vaan - ik heb dat ook in De Kapellekensbaan
verwerkt - heb ik tien jaar voor mezelf gewerkt.
I: De schilder-episode in De Kapellekensbaan is dus ook autentiek?
Boon: Ja, ik ben in die jaren opnieuw sporadisch bij mijn vader gaan werken.
I: Tien jaar zal dat wel niet geduurd hebben. In '46 was je nog op De Rode Vaan
en in 1954 al op Vooruit.
Boon: Nou, een jaar of acht...
I: Wel, de Vooruit?
Boon: Eigenlijk ben ik er eerst door Ide gekomen, die had een leesclub in Gent.
En die vroeg iedereen om eens te komen spreken en zo ben ik daar ook een paar
keren geweest, net als Piet van Aken, Hubert Lampo enz. En daar heb ik Minne
ontmoet die een heel goede vriend van Ide was. En dan heb ik aan Ide eens gevraagd
of Richard mij niet zou willen helpen door mij iets in het Geestesleven te laten zetten,
op de kultuurpagina van Vooruit. Richard was onmiddellijk akkoord.
I: Minne was trouwens een groot bewonderaar van je. In een van zijn stukjes
schrijft hij, dat het allereerste wat hij in Parool las, de Reinaertstukjes waren.
Boon: Ja, Minne hield veel van mijn werk. Maar vooral voor de stukjes in Parool,
en ook ‘de afbreker bouwt op’, was hij erg te vinden en las hij regelmatig.
I: Kende je hem voordien?
Boon: Nee, maar dan ben ik hem eens gaan opzoeken, hij zat toen waar ik nu zit,
zijn In 20 lijnen te pennen en het Geestesleven samen te stellen.
I: Maar tussen los medewerker en vast verbonden full-redakteur is toch nog een
grote stap?
Boon: Ja, dat is ook een heel gekke geschiedenis geweest. Op een zeker mo-
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Aalst Juli 47
Waarde vriend Ide,
Verontschuldig mij niet vroeger te hebben geantwoord op uw eerste
schrijven.
Voor leesclub ‘boekuil’ wil ik nog eens uitzondering maken op mijn
voornemen om niet meer als schrijver in het publiek op te treden.
Daar ik met eigen middelen in Augustus ga trachten een ‘voetreis doorheen
Engeland’ aan te vangen, zal ik dan voor u en uwe vrienden een relaas
geven van mijn wedervaren in Engeland.
hartelijk
L.P. Boon
Brief aan Ide, voorzitter leesclub ‘De Boekuil’ in Gent, juli 1947.
ment toen ik die feuilletons voor Het Laatste Nieuws schreef, vroeg ik aan Vooruit
of ook zij geen feuilletons van mij wilden. Zij wilden er onmiddellijk een, en dat
werd dan Annie Mols. De Block was toen de baas, de senator. Zijn vrouw had De
liefde van Annie Mols gelezen, en die vond dat formidabel. Zij was in de wolken.
Wel, op zekere dag belde hij op: ‘is het met Boon? Wilt ge eens onmiddellijk naar
hier komen’. En ik vroeg: ‘Ja, meneer, met wie spreek ik?’ ‘Met De Block’
antwoordde hij, met een ondertoon van ‘hoort ge dat nu niet!’ En ik naar Gent. Hij
vroeg hoe lang ik werkte aan zo'n feuilleton. En ik stommeling, in plaats van te
zeggen: ‘ik werk daar een jaar of twee aan’, ik antwoordde waarheidsgetrouw: ‘een
dag of tien. Ik heb daar niet veel tijd voor’. ‘Een dag of tien’ zei hij, ‘zoudt ge hier
geen journalist willen worden?’ want hij dacht natuurlijk dat ik zijn krant iedere dag
helemaal alleen kon volschrijven. Het was een fijne vent, ik heb daar altijd van
gehouden, alhoewel weinigen van hem moesten hebben.
I: Waarom vond je hem dan simpatiek?
Boon: Ik heb daar steeds een soort Kroutchev in gezien, ergens een eerlijke boer,
die door overtuiging tot het socialisme komt en tussen alle vuile politiekers en
arrivisten een zonderling figuur komt slaan - en die als een boer voortploegt.
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I: En Minne zat daar toch ook nog.
Boon: Ja, Minne deed daar nog het Geestesleven. Minne, dat is een van de fijnste
mensen die ik mijn leven ontmoet heb. Echt een schoon mens. Een vent waar je
eerbied moest voor hebben. En die vaagde zijn kloten aan alles, aan alle kombines.
Die ging daar gewoon door, hij zag al die windmakers nog niet staan. Echt een fijne
vent.
I: Apprecieer je hem ook als schrijver?
Boon: Ja. Ik heb er een grote bewondering voor. De enkele verhalen die hij
geschreven heeft zijn werkelijk zeer groot. Niet zozeer zijn In twintig lijnen, maar
de bundel Wolfijzers en schietgeweren, daar komen schone dingen in.
I: En toch heeft dat geen weerklank.
Boon: Ja, maar het ís groot. Ik heb toevallig destijds die twee verhalen gelijktijdig
gelezen, Marnix Gijsens Telemachus in het dorp en dat verhaal van Minne, van die
vent die uit de grootstad naar dat dorp komt, Sint-Martens Latem. Het verschil in
kwaliteit viel op, ongelooflijk. Maar Minne was te lui, had geen goesting, was
gedesinteresseerd. Je mag natuurlijk ook niet vergeten dat Richard Minne een hele
geschiedenis achter de rug had. Tijdens de eerste wereldoorlog, toen hij een jaar of
zestien was, schreef hij in het zondagsblad van Vooruit gedichten en zo. Toen kwam
de Russische Revolutie, en hij was zo entoesiast dat hij revolutionaire kommunistische
gedichten schreef, die dan ook prompt geweigerd werden in het zondagsblad van
Vooruit.
I: Minne was een onderwijzer?
Boon: Ik geloof niet dat hij het zover heeft gebracht. Hij heeft zijn studies nooit
voleindigd, maar op de normaalschool in Gent zat hij wel samen met Roelants en
Herreman.
I: Zo is hij dan via de school in 't Fonteintje gesukkeld?
Boon: Maar eigenlijk hoorde hij daar niet bij, hij had een totaal andere
geestesgesteldheid. Een antibourgeois midden van burgers.
I: Maar hoe ben je eigenlijk bij De Arbeiderspers beland?
Boon: Oorspronkelijk door Kuipers. Kuipers was bezeten door Richard Minne.
De voortverkoper van De Arbeiderspers was destijds Het Licht in Gent, de boekhandel
van Vooruit. Ik werkte toen nog niet op Vooruit, maar was wel als los medewerker
verbonden aan het geestesleven van deze krant dank zij Richard Minne. En Kuipers
die wou absoluut iets uitgeven van Minne. En Richard zei: ‘als je iets wilt uitgeven
van bij ons, ga dan bij Boon. Die is jong, die schrijft goed, dat is de moeite waard.
Je moet geen oude mensen meer lastig vallen’. En zo is Kuipers dan bij mij gekomen.
I: En mevrouw Manteau liet je zo maar gaan?
Boon: Zij had De Kapellekensbaan geweigerd, dus was ik vrij.
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Het eerste, als ik ‘Parool’ in handen krijg, dat is de wekelijkse kolom van
Paul Louis Boon lezen. Van Boontje, gelijk hij zichzelf noemt. Ge vindt
die kolom op de derde bl. en zij heet: ‘Ook de afbreker bouwt op.’
Aan iedereen zou ik willen zeggen: Ge moet Boontje leren kennen.
Eerst zult ge een beetje onthutst staan, en omdat de schoolmeesters u
bewezen hebben hoe er dient geschreven te worden, met het onderwerp
hier en het gezegde daar, en niets dan edele en gepoetste woorden die geen
kruistem spelen ondereen, zult ge u afvragen: Is dat ook literatuur?
Nee, Boontje schrijft geen literatuur. Of dan in ieder geval geen literatuur
die gemaakt is voor de schoolboekskes en die ge niet kunt nadoen, omdat
ze de literatuur van Boontje alleen is. Een taal, gespijsd met de woorden
welke Boontje rondom zich opraapt en daar neerzet zonder u te verwittigen;
woorden die gelijk een bokswant op u afkomen, of op uw tenen terten.
Enfin, het tegenovergestelde van de patisseriestijl. Iets in zeven haasten
zoudt ge zeggen en dat soms op de volgende regel herpakt wordt om het
nog eens en anders te zeggen. In iedere zin heeft Boontje meer te vertellen
dan er eigenlijk in kan. Het geeft dikwijls een chaotische indruk, maar 't
is omdat Boontje een chaos in zich draagt. Nietzsche heeft eens geschreven
dat men een chaos in zijn binnenste moet hebben om een dansende ster te
kunnen baren.
Geloof me, ge loopt langs de straat en ge ziet niet of ge hoort niet. Boontje
zal uw ogen opendoen en uw oren rekkewijd openzetten.
En achteraf zult ge zeggen: Hoe kon ik daar zo stompzinnig aan voorbij
lopen?
Een mens heeft niet veel tijd om boeken en artikels te lezen en er moeten
meer mensen zijn dan we denken, die van de lectuur afgezien hebben
omdat ze keer op keer temidden van de patisseriestijl terechtgekomen zijn.
Gelukkig als ze er van losgeraken, want de meesten blijven daar inplakken
gelijk de vliegen.
Richard Minne in Vooruit (ongedateerd).
I: De Kapellekensbaan geweigerd? Een historische vergissing dus, zoals Gide die
Proust niet wou, of Nijgh en Van Ditmar die er niet aan dacht Jan Cremer uit te
geven, Querido die Het Dagboek van Anne Frank laat gaan!
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Boon: Nu moet ik wel zeggen dat de manier waarop Angèle het handschrift kreeg,
haar misschien gehinderd heeft. Ik stuurde het boek naar allerlei weekbladen, kranten
en tijdschriften, naar Front of Volksgazet of Vooruit en weet ik het nog allemaal. En
ik had die stukjes allemaal aan elkaar geplakt: een stuk over Ondineke, een stukje
uit de krant. En zo was dat manuskript binnengegaan, en zij kreeg die stapel, die
vuilbak eigenlijk. En zij zal gedacht hebben: ‘dat is een heleboel rommel bij elkaar
gegrabbeld’.
I: Blauwbaardje is een collage van verhalen; Kleine Eva een collage van knipsels
en teksten, Menuet heeft een knipselfilm, De Kapellekensbaan is een knipselboek van
diverse verhalen enz...
Boon: Ja, dat heb ik altijd gedaan. In veel van mijn werken vind je stukken uit...
bv. in Wapenbroeders komen stukken gedichten in van Elsschot, gedichten van Karel
van de Woestijne, alles ironisch verwerkt, en dan bovendien alle bekende boeken
over Reinaert. Maar wat ik eigenlijk werkelijk bedoel met collage, ik geloof niet dat
dat al gedaan is, uit alle soorten van boeken stukken uithalen en die aan elkaar plakken
en daarmee een verhaal maken.
I: Ik meen dat Johan Daisne het gedaan heeft. Die heeft eertijds uit kranten stukken
geknipt en die aaneen geplakt tot een doorlopend verhaal.
Boon: Maar ik was eens zinnens een stuk uit den bijbel te nemen, een stuk van
Herman Teirlinck...
I: Ben jij zo'n bijbellezer geweest?
Boon: Ja, dat is een boek dat ik toch voor een groot deel gelezen heb in die tijd.
Nu is het jaren geleden dat ik er nog naar omgekeken heb.
I: En zelfs de bijbel heb je gedeeltelijk willen herschrijven?
Boon: Ja?
I: In De Paradijsvogel.
Boon: Oja...
I: Heb je dat dan niet bewust gedaan, die namen genomen en zo?
Boon: Ja ik heb dat bewust gedaan, maar het eigenlijke verhaal is toch geen
bijbelverhaal, maar een Chinese legende over het ontstaan van Laos of Tibet. In
plaats van hun kinderen dood te doen bij overbevolking, stuurden de Chinezen ze
naar de hoogplateau's van Tibet. En zo moet Tibet ontstaan zijn uit de overlevenden
van die kinderen. Van dat idee ben ik uitgegaan. Daar heb je dan verder het verhaal
van Tubal Kaïn en Noëma. Daar zit dan de moord van Abel in. Kaïn moet na de
moord weg en komt in de stad, en daar ontmoet hij dan enz... Die twee heb ik
gecombineerd.
I: Je bent op zoek geweest...
Boon: ... naar de oorsprong van de religie.
I: Was dat je bedoeling?

Raam. Jaargang 1969

64
Boon: Ik had de bedoeling om aan te tonen dat de mensen zoeken naar iets dat feitelijk
temidden tussen hen is, maar dat zij ginder ergens ik weet niet hoe hoog zoeken.
I: Maar hoe is dat boek eigenlijk gegroeid? Je hebt een lijn die zich afspeelt in de
oertijden ergens, onbepaald, en dan heb je een tweede lijn die zich hedendaags
afspeelt. Heb je die tegelijkertijd geschreven of heb je die daarna aangepast, of is
dat organisch gegroeid?
Boon: Ik was aan het verhaal bezig van Tubal Kaïn, én ik was tevens bezig aan
het levensverhaal van Marylin Monroe én ik was ook bezig met het verhaal te
schrijven van John Christie, alles in 't zelfde jaar. Op zeker moment heb ik vastgesteld
dat ik eigenlijk drie keer hetzelfde aan 't schrijven was, en dan heb ik gedacht, ja het
is eigenlijk één en hetzelfde boek, ik moet die bijeenbrengen en verwerken. En terwijl
ik dus die drie verhalen bijeenbracht dacht ik eraan, dat ondertussen ook die Ramadhoe
die bezig was foto's te verzamelen van Marylin Monroe, dat die verzamelaar er
eigenlijk ook bijhoorde. En wie is er dan nog? Heb ik nog iemand?
I: De bokser.
Om verder te praten over het verhaal dat ik graag zou schrijven (ge
herinnert u misschien nog, over de weggegooide kinderen bij de
hongersnood, die hier of daar bij vreemd toeval tóch blijven leven, en de
heilige stad Thibet stichten), ik heb er nog wat verder aan geknutseld.
Eerst en vooral, ik ken China niet genoeg, en ik zou teveel boeken over
Thibet moeten lezen - en ik zie me dan ook verplicht de plaats der handeling
elders over te brengen, in een denkbeeldig land en in een denkbeeldige
heilige stad. En nu men de laatste tijd niets anders meer schrijft dan
bijbelverhalen, vraag ik mij af waarom ik dat niet eveneens zou doen? En
plots doorschiet mij een pracht van een vondst. Waarom niet die
weggegooide kinderen als het kroost van Kaïn aanzien, de eerste man die
aan God geloofde, of aan het paradijs dat deze God had gesticht - maar
ver wegtrok naar een ander land, naar het land van Nod, ten oosten van
Eden.
Een land dus, waar God onbekend was gebleven. En nogmaals doe ik een
vondst van belang (ge moet maar chance hebben!): ik zal dat land van
Nod, ten oosten van Eden, als óns land, ónze wereld, ónze maatschappij
beschrijven... waar diezelfde God van Adam eveneens geen betekenis meer
heeft.
Vooruit, 13.1.'54
De geboorte van een boek.
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- En gauw zèlf beginnen schrijven over de hongersnood in China, waar
men verplicht is zich van de overtollige kinderen te ontmaken, en deze de
bergen in te jagen, waar ze in sneeuw en ijs zullen omkomen - maar af en
toe blijft er tóch eentje van die kinderen leven, hun bende groeit zelfs in
de loop der tijden aan, en daar in de ongenaakbaarste bergen stichten zij
hun stad: de heilige stad Thibet. Iets gek, iets absurd, en tevens
verbijsterend mooi: dat uit de honger en het tekort, en het misdadig zich
ontmaken van het broed, het Heilige ontstaat (inderdaad, met een
hoofdletter - of, godsdienst, kunst en beschaving, zoals altijd, de bloem
die groeit op een mesthoop.
Een zeer schoon verhaal (zou het kunnen worden) maar na enkele
bladzijden moet ik het opgeven: gelijk een held van de opera heb ik in het
begin een te hoge borst opgezet, en na enkele ogenblikken begin ik vals
te zingen, en val ik door de mand. Ik zal er liever later eens opnieuw aan
beginnen. Later... gelijk er al zoveel dingen voor later werden aangeduid,
maar die ik mij niet eens meer herinner.
Vooruit, 16.1.'54
Boon: Ja maar die bokser, dat is Tubal Kaïn. Wij hebben Marylin Monroe, wij hebben
Wadman, Christie, en Ramadhoe, die eerwaarde heer die de foto's verzamelt. En dan
ben ik al die verhalen beginnen te monteren, alhoewel ze allemaal nog niet geschreven
waren. Ik heb er één boek van gemaakt, al schrijvend en monterend.
I: Normaal gezien zou door de mond van de E.H., de priester, de spoken van
vroeger moeten spreken...
Boon: Neen, dat is door de mond van de bokser.
I: Waarom?
Boon: Dat is toch normaal? De Eerwaarde Heer interesseert zich voor blote meisjes,
en de bokser interesseert zich voor de religie. In elk mens schuilt ontevredenheid
met wat hij is, en elke mens zoekt juist het omgekeerde van wat hij bezit. Wat hij
heeft interesseert hem niet. Dus lag het voor de hand dat die pastoor zich niet ging
interesseren voor wat er in de bijbel staat, maar wel voor de blote meisjes. En dat
die bokser zich voor de religie ging interesseren. Dat is toch logisch.
I: Als je het zo hoort wel! Maar toch is die bokser impotent.
Boon: Wel ja. Voor wat interesseert zich nu een impotente bokser? Hij ligt daar
met de schoonste vrouw van geheel de wereld in bed en hij kan er niks mee doen.
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Ik zei dat de ware schrijver en dichter iets wegheeft van een ziener, een
profeet, een wegwijzer, een seismograaf. En werkelijk, zij zijn gelijk
verfijnde instrumenten, gelijk wezens die als het ware voelhorentjes op de
kop dragen, en veel fijner aanvoelen wat er in de mens en de wereld
omgaat. Ge kunt dat dwaas vinden, ge kunt me belachelijk maken, maar
wat ik zeg is werkelijk zo. Daar zijn mensen die met koude kleren door het
leven gaan, en daar zijn er anderen die als het ware ruiken wat er gaat
gebeuren. En het is niet te verwonderen dat onder deze laatsten vooral de
dichters en de schrijvers (en in vroegere tijden de profeten, die niets anders
dan dichters waren) moeten gezocht worden.
Boontje, Vooruit, 21.8.'54
I: Als je nu de details van de twee delen vergelijkt dan komen die rigoureus, bijna
matematisch overeen. Er zijn dingen die zich afspelen in het verleden en die zich
automatisch afspelen in het heden. En die komen op het einde allemaal samen.
Boon: Ja, maar dat zal meer een trukje geweest zijn.
I: Dus je hebt daar op gewerkt.
Boon: Natuurlijk! Dat is techniek, hé.
I: Dat is dus niet zo intuïtief.
Boon: Neen dat is... Bah, veel dingen zullen intuïtief zijn, daar zullen een heleboel
dingen intuïtief zijn, maar toch is het geheel ineengestoken, gemaakt, gemonteerd.
Natuurlijk zul je er nog dingen in vinden, waarvan ik zal zeggen: ‘Oei, daar had ik
niet aan gedacht’, ja, dus dingen die intuïtief gebeurd zijn.
I: Geloof jij in intuïtie?
Boon: Zeker! Moest er dat niet zijn dan zou je niets maken.
I: Niets waardevols.
Boon: Je kunt zonder intuïtie misschien wel iets waardevols maken, maar die
diepte, die kracht zal er niet inzitten. De schilderijen van Picasso, dat is ook intuïtief,
maar hij beheerst de techniek, hij weet waar hij begint en waar hij gaat eindigen. Hij
heeft dat in de toppen van zijn vingeren. Dat is gelijk een zakenman die op de beurs
speelt die zegt zo en zo, en die fortuinen tovert. En vraag je hem hoe hij dat gedaan
heeft, hij zal het misschien ook niet weten of kunnen zeggen. Hij heeft dat in zijn
vingertoppen, hij voelt dat.
I: Maar je gaf daarstraks toe dat je bewust hebt willen peilen naar de oorsprong
van de religie.
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Boon: Maar luister, het is allemaal niet zo makkelijk om dat te verklaren, want er is
een bepaald procent dat je opbouwt, en terwijl je bezig bent stuwt je intuïtie je.
I: Neen, laat mij mijn vraag uitspreken? Neem nu de oorsprong van de religie, je
kunt een verklaring van dit verschijnsel geven, maar je kunt tot die verklaring via
twee wegen komen: via wetenschappelijk onderzoek, of via de intuïtie. Denk je dat
die twee wegen evenwel waardevol zijn?
Boon: Ik denk zelfs dat het intuïtieve betere resultaten zal opleveren dat een
minutieus onderzoek van jaren en jaren. Want de meeste van de mensen die zich
jaren en jaren over een zelfde probleem buigen, zitten vaak op een dwaalspoor en
komen tot een foutief resultaat, terwijl de man die intuïtief werkt meestal de goeie
weg gekozen heeft.
I: Jij denkt dus als schrijvr, als kunstenaar, dat je het menselijk ‘weten’ kunt
meedelen, dat je het totaal menselijk weten kunt uiten?
Boon: Daarover heb ik toch ook geschreven, het verschil tussen de kunstenaar en
de wetenschapsmens?
I: Denk je niet dat wetenschapsmensen ook intuïtief tewerk gaan?
Boon: Maar dat zijn dan de grote, een Einstein of een Freud of zo, die tot resultaten
komen. Maar dat waren kunstenaars.
I: Heb jij Freud gelezen?
Boon: Freud? Ja, die ken ik van buiten! Dat is één van mijn lievelingsschrijvers
geweest, Freud.
I: En Jung?
Boon: Ja, van Jung heb ik wat gelezen, maar dat was te dor, te droog. Dat lag mij
niet.
I: Linkse mensen zijn Freudianen en rechtse mensen zijn Jungisten.
Boon: Dat is dus een termometer?
I: De katolieken zullen overwegend Jung vooropschuiven en Freud verzwijgen.
Boon: Ja, Freud is de grote.
I: Je hebt uit Freud een aantal elementen getransponeerd in De Paradijsvogel.
Boon: Dat is toch wel onbewust gebeurd. Dat heb ik mij niet gerealiseerd. Maar
Freud zal daar inderdaad misschien wel als background in zitten, dat weet ik niet,
dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb Freud gelezen. En zeer aandachtig.
I: En wat denk je, is het noodzakelijk dat een schrijver de algemene
wetenschappelijke, sociale en kulturele evolutie volgt?
Boon: Ik geloof toch dat dat geen kwaad kan, je moet de evolutie niet zo dicht
volgen, maar wel op afstand. Als het je nu niet interesseert, als je nu je hele leven
pornografische romans schrijft, meesterwerken in de
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pornografie, dan heb je het niet nodig de sociale toestanden te volgen, dan heb je dat
niet nodig. Maar als je sociale romans schrijft heb je het wel nodig. Het hangt er van
af wat je doet.
I: Nemen wij iets voor de hand liggend, de evolutieteorie. Een schrijver moet die
daarover ingelicht zijn? Moet hij kortom een background hebben, ja of neen?
Boon: Ik veronderstel dat dat toch geen kwaad kan. Als hij daar behoefte aan heeft,
dat hij dan zoveel mogelijk opraapt. Maar om te zeggen dat het strikt noodzakelijk
is... men kan daar ergens een ganzehoeder of wat weet ik wat zijn... In de tijd is daar
Sartre met een boek gekomen van zulk een herder die in de Landes, de vlakte daar,
met een kudde schapen stond. En die vent heeft een boek geschreven. Die wist van
de wereld niks af, zoveel als zijn schapen.
I: Daar is een beroemder voorbeeld, Jean Genet, die had zelden iets gelezen.
Boon: Maar dan langs den andere kant heeft Miller ontzettend veel gelezen. Ik
denk dat het er eigenlijk niks aan doet.
I: Een schrijver is dus niet noodzakelijk een lezer?
Boon: Neen.
I: Maar ken jij schrijvers die geen lezers zijn?
Boon: Ik heb eigenlijk weinig schrijvers ontmoet.
I: Goed, maar jij hebt veel gelezen.
Boon: Ik heb in mijn jeugd heel veel gelezen, ja, massa's, massa's boeken.
I: Voilà, jij hebt dus gelezen.
Boon: Vanaf 't ogenblik dat ik begon te schrijven heb ik niets meer gelezen, weinig
of niets meer. Ik had geen tijd meer. En als ik een boek las, dan gooide ik dat
onmiddellijk weg en zei: ‘ja, een prul, da's niks waard’. En als ik dan iets las dat écht
goed was dan begon ik zelf gauw te schrijven.
I: Je zegt dat je niet veel gelezen hebt vanaf de tijd dat je begon te schrijven. Ik
heb nu alle recensies en teksten opgezocht die jij ooit over boeken geschreven hebt
en als ik dat zo beschouw kom ik tot een respectabel aantal dingen. En ofwel heb je
ze gelezen ofwel heb je over dingen geschreven zonder dat je ze gelezen hebt.
Boon: Je bedoelt die stukken in Geniaal... maar met te korte beentjes?
I: Ja, maar dat is maar een heel kleine keuze uit een reusachtige hoeveelheid. Ik
neem aan dat er minstens 500 stukken zijn over boeken. Trouwens je schrijft nog
altijd regelmatig in je hoekjes over boeken.
Boon: Nu moet ik zeggen dat ik een systeem heb dat ik een boek lees zonder het
te lezen. Ik kan een boek...
I: ... ruiken.
Boon: Ja, dat is waar. Ik lees de eerste bladzijde, de tiende, de vijftigste,
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de honderdste en ik heb dat boek gelezen en ik ken dat boek. Jij mag dat boek drie,
vier keer lezen en ik ken dat boek zo goed als jij.
I: Dat kun je alleen met slechte boeken.
Boon: Zelfs met goede.
I: Dat geloof ik niet. En trouwens wat je zegt is niet waar. Ik heb al die recensies
gelezen en al die boeken die je bespreekt zijn niet op blz. één, tien, vijftig, honderd
gelezen, maar ze zijn doorgelezen van het begin tot het einde, met verwijzing naar
de pagina's en al. Sommige stukken zijn zelfs typische voorbeelden van wat ze nu
close-reading noemen.
Boon: Ja maar, ja, de boeken die ik besprak die had ik natuurlijk gelezen. Je kunt
geen boek bespreken zonder dat je het helemaal gelezen hebt.
I: Dus als ik al die stukken samen neem...
Boon: Ja, ja, natuurlijk...
I: ... dan heb je zelfs in die tijd, toen je het te druk had om te lezen omdat je moest
schrijven, wij spreken nu van de vijftiger jaren, nog tamelijk veel gelezen.
Boon: Als je natuurlijk een boek bespreekt dan moet je 't lezen... maar dat was
dan werk, niet om te zeggen, ik lees boeken, boeken, boeken. Ik nam toen een boek,
ik moest daar iets over maken en dan las ik dat boek en dan stond heel dat boek in
de marge vol nota's geschreven. Dan deed ik daar echte vivisectie op.
I: Maar afgezien van die boeken die je werkelijk besproken hebt... ik neem nu
Kafka, die heb je nooit helemaal besproken, en ik heb hier eens exemplaren gezien
van Kafka en die waren ook in de marge helemaal beschreven.
Boon: Ja, Kafka die... als er iets was wat mij interesseerde... Kafka, Dostojewski,
er zijn nog een paar mensen...
Goede ouwe beste Jan,
dank voor uw lovende woorden in Het Laatste Nieuws voor mijn Onkruid.
Ingesloten een verhaal (weliswaar onder invloed van Kafka, maar met
toch een heel eigen stem) van een zeventienjarige jongeman, Paul Hoste,
uit Brussel. Het adres stuur ik nog wel, want ik heb het hier niet bij de
hand. Lees het eens, en als het kan, zet het in de Vlaamse Gids. Als die
jongen zo voortdoet wordt hij een van onze groten.
Dag broer,
Louis
Brief aan Jan Walravens
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I: Miller...
Boon: ... Miller, Genet, Céline die heb ik natuurlijk goed gelezen.
I: En van Ostaijen?
Boon: Ja, van Ostaijen ook, het proza. De Bende van de Stronk heb ik drie vier
keer gelezen.
I: Jij bent trouwens bij mijn weten de enige die er een vrij groot stuk over
geschreven hebt, in Tijd en Mens destijds.
Boon: Ja.
I: Dus alles samen genomen heb je niet zo weinig gelezen? Misschien niet alles
van Ernest Claes...
Boon: Maar als ik zeg dat ik niks of weinig meer heb gelezen, dan is dat in
vergelijking met wat ik vroeger las.
I: Lees je nu nog soms met plezier?
Boon: Neen. Neen, ik zal nog wel een van die ouwe boeken herlezen, 'k zal
Dostojewski nog eens herlezen, maar een boek helemaal uitlezen, zelfs van
Dostojewski, dat doe ik niet meer. Ergens een paar bladzijden of zo, maar anders,
nu, 'k heb daar echt geen tijd voor.
I: Dit lijkt me geen kwestie van tijd, je hebt er gewoon geen zin voor.
Boon: Dat is waar. Neen, het is lang lang lang geleden dat ik écht nog een boek
gelezen heb.
I: En wat doe je dan als je jurylid bent? En dat ben je toch wel eens vaker? Ruik
je dan de goede manuscripten?
Boon: Die lees ik ook niet allemaal, natuurlijk niet. Maar als er iets bij is dat mij
goed lijkt, dan wel. Ik maak een keuze...
I: Je gooit er naar?
Boon: Neen, dat is niet waar, dat zou ik met mijn geweten niet kunnen klaarspelen,
neen, dat is echt waar, echt. Ik vertel veel lollekens, maar dat is écht waar.
I: Dus in iedere jury waarin je zetelt neem je gewetensvol alle manuskripten door,
alle die binnenkomen.
Boon: Ja en de beste, daar doe ik een keuze uit. Kijk als je de eerste blz. leest en
dan de twintigste en de honderdste en de laatste, dan weet je of het een goed boek,
of dat het een prul is. En dan leg ik die manuskripten weg en teken aan: te herlezen
of niet te herlezen. Dan doe ik dat nog eens, acht of veertien dagen daarna, zonder
naar mijn lijstje te kijken, en dan vergelijk ik mijn lijstjes. Het kan soms gebeuren
dat er daar ééntje is dat er niet meer bij is, dat je bijvoorbeeld de eerste maal te moe
waart of zo, en dat je dacht, ja dat is niks, maar dat er dan toch iets blijkt in te zitten.
Uiteindelijk hou ik er zo'n stuk of vier vijf uit en die lees ik. Ja, natuurlijk, in een
jury, je weet hoe dat gaat, dat is geven en nemen. Moest jij echt, jij alléén die prijs
kunnen toekennen, dan zou je dat veel meer gewetensvol
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lezen. Maar nu sta je daar met vijf of zes man. Je hebt niet zoveel in de pap te brokken.
I: Misschien zit er wel iets in ‘de prijs van één man’.
Boon: Ja, maar die man heeft natuurlijk ook zijn bepaalde voorkeur.
I: Goed, maar ik hecht meer belang aan een boek met de voorkeur van Louis-Paul
Boon dan aan één met de voorkeur van Pietje Snot.
Boon: En als ze een jury samenstellen waarin je helemaal betrouwen hebt, met
Van het Reve bv. of noem maar op, mensen die je stuk voor stuk betrouwt, dan wordt
het interessant. Maar neem nu bijvoorbeeld die prijs van de stad Aalst. Het
stadsbestuur moet rekening houden met de politieke schakeringen. Dus moeten daar
twee mensen van rechts in zetelen, en twee van links, en één van 't midden die de
jury overkoepelt - maar natuurlijk nooit overkoepelt. Maar die mijnheer van rechts
is dan André Demedts en die mijnheer van links Raymond Brulez, maar 't zijn allebei
ouwe peekens. Die mensen geven de voorkeur aan zo'n klassiek gebouwd romannetje
en als je dan zegt, ja, laat ons dat verhaal van Van Maele bekronen, dan zeggen ze,
ja maar wat staat daar in...
I: En jij bent dan al geen vechtjas die voor een manuskript gaat vechten.
Boon: Bah neen, ik zal wel zeggen, kijk ik vind dat het beste enzovoort. Maar als
je dan alleen staat tegenover vier man dan is dat redeloos praten.
I: Maar waarom neem je dan deel aan jury's, als je dat bij voorbaat weet?
Boon: Dat heb ik me ook al afgevraagd, maar ja, dan ben ik tot het besluit gekomen
dat als ik mij onthou, er niemand meer is om de vooruitstrevende dingen te verdedigen.
I: Ja, maar als je dan iedere keer zegt, ik leg mij neer bij de meerderheid van de
jury, dan is dat een vorm van onthouden. En bovendien negatieve propaganda voor
jou, als er iets middelmatigs of slecht bekroond wordt.
Boon: Maar 't kan gebeuren dat je, enfin, dat je er toch iets doorsleurt. Ik heb in
Aalst Marcel van Maele bekroond als dichter, en wie nog allemaal.
I: En Maria Rosseels als interviewster...
Boon: Dat ligt natuurlijk nog altijd op jullie lever. Maar al wat ik daarbuiten
bewerkstelligd heb, dat zijn jullie vergeten.
I: Ja, maar ik weet dat je toen gevochten hebt voor Raes, nou, gevochten...
Boon: Da's waar... maar wie zat er toen in de jury?
I: Jonckheere en Demedts. Dat was al. En jij natuurlijk. Boontje.
Boon: Neen, er waren er nog.
I: Misschien nog iemand van de stad.
Boon: Neen, ze waren met vijf toen. Maar als ik zeg, ik doe het niet meer, wie
gaan ze dan in mijn plaats nemen?
I: Toch heb je geen gelijk. Als jij in een jury zetelt, dan heeft een prijs belang. En
als een aantal mensen zien dat Boontje enkele jaren in een jury
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zit waar Boontje zijn best niet doet, dan devalueert die prijs ook, al of niet met Boontje
in de jury.
Boon: Iedere prijs devalueert.
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[Nummer 58]
Hugo Brems
De warmte van de radiator en de poëzie van het gedicht
Op dinsdag 18 maart jl. had aan de afdeling neerlandistiek van de universiteit te
Amsterdam een forumgesprek plaats over de methode van poëzie-analyse. Dit gesprek
werd geleid door Prof. Dr. Sötemann. De deelnemers waren de critici Rein Bloem,
Jacques Kruithof en Fons Sarneel, de linguist Klooster, Dr. H.G. van den Doel, auteur
van ‘Creatief gedichten lezen’, (Meppel, J.A. Boom en Zoon, 1968), en ikzelf.
Aanleiding was het boekje van Dr. Van den Doel, waarin een welbepaalde methode
konsekwent wordt gevolgd. De auteur omschrijft zijn visie op de poëzie-interpretatie
als volgt: ‘Creatief gedichten lezen’ wil zeggen: het vers is niet gemaakt door de
dichter, maar door de dichter plus lezer. De tekst is pas af, als het door de lezer
geïnterpreteerd is tegen de achtergrond van diens bewustwording.’ (blz. 7) Deze
gedachte wordt in het slotbericht nader geconcretiseerd.
‘Het creatief lezen is niet aan een bepaalde methode gebonden (...). Er is maar één
houdbare methode om teksten te analyseren, en dat is de methode welke door het
gezond verstand ingegeven wordt. Dit gezond verstand vraagt telkens om een andere
benaderingswijze; (...) Zij, die zich vastbijten op één bepaalde methode, zijn te
kortzichtig om zich vruchtbaar met literatuur te kunnen bezighouden.’ (blz. 120)
Dit geeft de indruk van een vrij radicale stellingname voor de beslissende rol van
de individuele subjectiviteit bij het interpreteren en analyseren van poëzie.
Implicaties daarvan zijn dat elke algemeengeldigheid en verifieerbaarheid van de
interpretatie als onbereikbaar worden afgedaan. Zij is immers op haar beurt creatie
en zodiende vrij, ongrijpbaar.
Daaruit volgt, dat elke methode, die zich aandient als objectief, slechts schijnbaar
objectief is, vermits ze haar eigen creatief aspect niet kan uitschakelen. Dit betoogt
Dr. Van den Doel in een pamflet, dat hij bij de bespreking ronddeelde. En hij vat
samen: ‘In de wetenschap is uitgesproken subjectiviteit te verkiezen boven schijnbare
objectiviteit’.
Dit is een zuiver standpunt, dat Dr. Van den Doel met overtuiging en brio
verdedigde. Eigenaardig en niet zo zuiver waren de reacties hierop van forumleden
en publiek. Met vrij grote onderlinge eensgezindheid verweet men de auteur een
fundamenteel gebrek aan wetenschappelijkheid, wat zou
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blijken uit de onmethodische gang van zaken en de oncontroleerbaarheid van de
resultaten. De rol van de creatieve subjectiviteit werd afgewezen en moest de plaats
ruimen voor een objectief controleerbare verzameling van feiten, waarbij het laatste
woord aan het gedicht is, niet aan de lezer.
Mij viel op, dat de zgn. ‘objectiviteit’ en ‘wetenschappelijkheid’ van het
poëzieonderzoek zo hartstochtelijk werden bepleit, alsof men werkelijk via deze
criteria het bestaansrecht van de literatuurstudie moest verantwoorden. Voortdurend
had ik de indruk, dat de aanwezige beoefenaars van ons vak nog steeds gebukt gaan
onder een gevoel van minderwaardigheid ten opzichte van de positieve
wetenschappen. Nog altijd schijnt men de methode van deze wetenschappen als
ideaal te beschouwen, wellicht verblind door de enorme en tastbare resultaten ervan.
Wie verblind is, ziet niet heel klaar. Daardoor komt het misschien, dat men niet
heeft opgemerkt, dat de methode van de positieve wetenschappen zoveel positieve
resultaten oplevert omdat zij is aangepast aan haar ‘positief’ object. Wilde men dat
voor ogen houden, dan kon men ook vermoeden, dat zij minder aangepast is aan een
andersgeaard object. Het minderwaardigheidsgevoel zou dan verdwijnen en de weg
zou openliggen voor vruchtbaar, want ongecompliceerd werk, op het eigen terrein,
dat van de poëziestudie.
In wat volgt wil ik trachten enkele inzichten weer te geven, die naar mijn indruk aan
elke bemoeienis met poëzie moeten ten grondslag liggen.
Wij kunnen wel uitgaan van het axioma, dat de allereerste vereiste voor een efficiënte
onderzoeksmethode is, dat zij zou aangepast zijn aan de eigen aard van het te
onderzoeken object. Wil men dus poëzie bestuderen, dan moet men dat doen met
een methode, die afgestemd is op de bestaanswijze van de poëzie.
Hoe bestaat echter poëzie?
Poëzie, zo ervaren wij, bestaat als kwaliteit van een tekst. Niet evenwel, zoals b.v.
de warmte bestaat als kwaliteit van de radiator. Wel is het zo, dat de eigenschappen
van de dingen, b.v. warmte, mede geconstitueerd worden door onze ervaring ervan,
maar anderzijds blijft het toch waar, dat deze eigenschappen objectieve, meetbare
gegevenheden zijn. De inbreng van het subject is in zoverre secundair, dat hij alleen
optreedt om de warmte b.v. te maken tot een warmte-voor-de-mens. Naast deze
warmte-voor-de-mens bestaat er ook de warmte als objectieve kwaliteit, die binnen
de materiële orde ook materiële effecten heeft op andere materiële objecten.
Wanneer de wetenschap de dingen en de eigenschappen van de dingen met haar
positieve methodes te lijf gaat, dan heeft zij dit soort eigenschappen op het oog. Zij
meet temperaturen, snelheden, afstanden, volumes. Zij
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spreekt niet over een bijtende kou of een broeierige hitte, niet over duizelingwekkende
snelheden of slakkegangetjes, evenmin als over een flinke afstand. Dat kan zij ook
niet, omdat zij dan zou spreken over essentieel subjectief-menselijke ervaringen, die
niet objectiveerbaar zijn. Juist deze beperking, door abstractie van het subject, is de
kracht van de wetenschap.
Ook de poëzie ervaren wij als een kwaliteit, nl. van het gedicht. Het onderscheid
ligt hierin, dat de poëzie enkel blijkt te bestaan als kwaliteit-voor-de-mens, nl. voor
de lezer. Zonder lezer geen poëzie.
Poëzie schijnt dus te behoren tot die orde van verschijnselen, waartoe ook de
broeierige hitte en de slakkegang behoren, en waarop de positieve methodes van de
wetenschap geen vat hebben.
Mag dit gelden voor ‘poëzie’, anders is het gesteld met het ‘gedicht’. Het gedicht
is het object, waarvan poëzie de kwaliteit is. Het gedicht is in eerste instantie niets
anders dan een geschreven tekst, een reeks woorden in een bepaalde volgorde. Daarin
onderscheidt het gedicht zich niet van eender welke tekst, die woorden en verbanden
tussen woorden presenteert. Het onderscheid ontstaat pas, wanneer de lezer, door te
lezen, in een tekst de kwaliteit ‘poëzie’ onderkent.
Nu dringen zich twee vragen op.
1. Wat is de bestaanswijze van het gedicht?
Wij stellen vast, dat het gedicht, als taaltekst, in de eerste plaats bestaat op de wijze
van de taaluiting. D.w.z. het bestaat als een min of meer samenhangend geheel van
betekenissen, geïncorporeerd in woorden, woordcombinaties, zinnen. Als taaluiting
is het gedicht communicatiemedium, vorming van zin door een spreker (schrijver)
en mogelijkheid tot assimilatie van zin door een toehoorder (lezer). Het is de plaats
waar de zin zich bevindt, die van de ene persoon is uitgegaan om zich aan de anderen
aan te bieden. Het gedicht, zoals elke tekst (en in zoverre enkel tekst), gaat op in zijn
functie van betekenisoverdracht. Wil men het gedicht als zodanig onderzoeken, dan
zal men zich moeten bedienen van de methodes, die ontwikkeld zijn voor de
linguistisch-semantische analyses van elke taaluiting.
Men kan dan stellen, dat het gedicht niets anders is dan een hoog georganiseerde
vorm van taalgebruik.
De onderzoeker heeft in dit geval een welomschreven object en kan uitspraken
doen, die verifieerbaar zijn, explicitaties van een materiële tekst, van betekenissen
en betekenisverbanden. Zijn analyse krijgt een zo hoog mogelijke graad van
objectiviteit en daardoor een aura van wetenschappelijkheid.
2. Hoe verhouden zich poëzie en gedicht?
Om naar de radiator terug te grijpen: de poëzie staat tegenover het ge-
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dicht, zoals de warmte tegenover de radiator. D.w.z.: de radiator is warm en het
gedicht is poëtisch. De warmte bestaat ‘op de wijze van de radiator’, en de poëzie
bestaat ‘op de wijze van het gedicht’. Er is geen poëzie buiten het concrete gedicht
om. Maar er is evenmin poëzie buiten de poëtisch-gevoelige lezer om, zoals er ook
geen warmte is, buiten de warmte-gevoelige mens om.
(Ik spreek hier uiteraard over de warmte in fenomenologische zin).
Deze dubbelzinnige toestand vraagt een nadere verklaring. Hoe kan de poëzie
tegelijkertijd een eigenschap zijn van het gedicht en toch pas bestaan bij de gratie
van de lezer? Hoe kan het zijn, dat het gedicht eerst in het lezen tot poëzie wordt, en
dat deze poëzie toch geen exclusieve bijdrage van de lezer is?
De verklaring ligt voor de hand. Het gedicht is slechts poëzie in potentie. Deze
potentie wordt gerealiseerd en geactualiseerd door de lezer. Wij kunnen voorlopig
samenvatten: de poëzie van het gedicht bestaat op de wijze van het gedicht in de
realisatie ervan door de lezer.
Aan de hand van deze vaststelling, kunnen wij trachten een adekwate methode te
omschrijven voor de analyse van dit object. J.J. Oversteegen geeft in zijn besprekingen
van ‘Vondsten en bevindingen’ van H.U. Jessurun d'Oliveira (Raster II, 1) de volgende
stellingen als basis voor literatuurbeschouwing. ‘1) het te beschouwen object bestaat
uit woorden en andere typografische tekens. 2) wij kennen het object door het te
lezen (...) Gevolg van deze twee punten onder meer: zijn voornaamste vraagstelling
draagt een taalkundig semantisch karakter.’ (blz. 68)
Passen wij deze principes toe op de hogergeschetste beschrijving van gedicht en
poëzie, dan zien we, dat het object van close-reader d'Oliveira niets anders is dan het
gedicht en dat zijn methode aan dat object adekwaat is. d'Oliveira, en met enige
nuanceverschillen andere close-readers en merlynisten (zoals Oversteegen, Fens,
Bloem) analyseren het gedicht als een complexe vorm van taalgebruik. Zij doen dat
grondig en konsekwent.
Zij zijn daardoor in de mogelijkheid hun uitspraken verifieerbaar te maken, wat
dan ook overeenkomt met stelling 3: ‘de observaties en oordelen van de criticus
moeten voor zijn lezers aan de hand van het object kontroleerbaar zijn.’ (blz. 68)
Het ideaal van deze opvatting is het ideaal van de wetenschap, want ‘Hoewel haar
object de kunst is, gehoorzaamt de poëzie-kritiek eerder aan de normen van de
wetenschap.’ (blz. 67)
Dan blijft de vraag: wat doet men in dergelijke opvatting met de poëzie (van het
gedicht)? Binnen het complexe en dubbelzinnige geheel dat de poëzie/gedicht is,
maakt men bewust abstractie van het onkontroleerbare, want slechts door de
subjectiviteit bestaande, element poëzie. Dat moet
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men ook doen, wil men de eis van objectiviteit blijven stellen. Anderzijds is het toch
zo, dat de analysant, door de interne samenhang van het gedicht te expliciteren, bezig
is met poëzie in potentie, nl. met de gegevenheid, waaruit de poëzie ontstaat.
Om het met de termen van de fenomenologie te zeggen: hij is bezig met het
gedicht-als-bestaanswijze van de poëzie, als mogelijkheid tot poëzie. Dat de objectieve
kritiek zich in de beste gevallen daarvan bewust is, bewijst de uitval van Oversteegen
tegen de subjectivisten: ‘Ook wie iets overdraagbaars over die ontroering (= die het
gedicht in de lezer teweeg brengt) wil zeggen, (....), zal van een beschouwing van
die omineuze woorden moeten uitgaan, om vast te stellen welke mogelijkheden zij,
op zichzelf en in hun bijzondere kombinatie binnen dat ene gedicht, in zich hebben.’
(blz. 70-71)
Tot zover de ‘gedicht-ontleders’, die zich met een bewonderenswaardige ijver
beperken tot datgene wat, indien al niet een objectief, dan toch minstens een
intersubjektief houvast biedt.
Men kan ook anders te werk gaan. Men kan zijn aandacht richten op de poëzie, en
de mogelijkheden die als uitnodigingen in het gedicht liggen, realiseren. Dit is een
principieel andere bezigheid. De gedichtontleder tracht vanuit een onpersoonlijk
standpunt de volle maat van realisatiemogelijkheden te onderkennen en aan te wijzen.
De poëzielezer daarentegen heeft er enkel belang bij die mogelijkheden van het
gedicht, die hem als zeer persoonlijk individu aanspreken, door zijn lectuur te
realiseren en tot actuele poëzie te maken.
Hij is de pianist die de klaviercompositie realiseert. Hem interesseert niet de
structuur van de radiator als warmtebron, wel of hijzelf het er warm of koud van
krijgt.
Hij verwezenlijkt de potenties van het gedicht en deze verwezenlijking is een
creatieve bezigheid, die adekwaat is aan het object ‘poëzie’. Wil iemand vanuit deze
optiek een opstel schrijven over zijn bevindingen, dan is dit opstel niets anders dan
de weergave van een tot poëzie-gerealiseerd gedicht.
Door het feit, dat dergelijke realisatie een strikt persoonlijke, want creatieve
aangelegenheid is, geeft zij automatisch elke aanspraak op zgn. wetenschappelijkheid
en kontroleerbaarheid prijs. Aldus Dr. H.G. van den Doel.
Daarmee staan we dan even ver als aan het begin van deze uiteenzetting, nl. voor
het dilemma creativiteit-wetenschappelijkheid.
Er is nochtans één belangrijk verschil met het uitgangspunt. Het dilemma is veel
scherper gesteld: Wie poëzie te lijf gaat, staat voor de keuze:
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ofwel streeft hij konsekwent wetenschappelijkheid na, wat kontroleerbaarheid en
algemeengeldigheid van de beweringen impliceert. Dan is hij bezig met een
taalstructuur en maakt abstractie van het subjectieve element poëzie. Ofwel
koncentreert men zich op de poëzie en op de verwoording van de subjectieve realisatie
ervan. Dan geeft men het echter op zijn uitspraken te funderen en als objectieve
analyses voor te stellen. Ons uitgangspunt was, dat elke methode moet aangepast
zijn aan haar object. Beide zijn het: de eerste aan het object ‘gedicht’, de tweede aan
het object ‘poëzie’.
Geen van beide is adekwaat aan het object, waar het om gaat: de complexe realiteit
die is: het poëtische gedicht en/of de poëzie van het gedicht, een realiteit sui generis.
Wezensaspecten ervan liggen in het bereik van de objectiviteit en even wezenlijke
elementen in de sfeer van de subjectiviteit. Principieel gesteld lijken beide vlakken
en hun respectieve benaderingswijzen diametraal tegenover elkaar te staan.
Houden wij voor ogen dat beide methodes elkaars tegengestelde zijn en toch allebei
juist, dan merken we dat ze in feite complementair zijn. (Iets wat we natuurlijk
allemaal weten, maar liefst zo gauw mogelijk vergeten). Daaruit volgt dat beide
methodes zo intens mogelijk moeten gevolgd worden in een eenheid van analyserende
reflexie en creatieve voltrekking. De analysant zou er naar moeten streven een zo
hoog mogelijke spanning te bereiken tussen de objectieve, quasi-materiële
gegevenheid van het gedicht en zijn subjectieve, individueel menselijke realisatie
van die gegevenheid. Dat wil zeggen dat hij op basis van een nauwgezette
tekstanalyse, uitgevoerd met alle beschikbare methodes van stilistisch, semantisch
en verstechnisch onderzoek, een persoonlijke confrontatie moet aangaan met de
poëzie van het gedicht.
Aanvaarden we de congruentie van object en methode als weg en een zo intens
mogelijke realisatie van dat object als doel, dan blijft er m.i. geen andere keuze, dan
uit een objectief verantwoord geheel van mogelijkheden die combinaties te kiezen
en creatief te verwezenlijken, die de analysant als subject de hoogste poëtische
spanning opleveren. Beide fasen lijken mij even belangrijk. Zonder elkaar verarmen
zij in hun gebruik het gedicht/de poëzie.
Zo eenvoudig is het:
‘Fragste die Lilie, die Rose
warumse, weshalbse, wiesose?’

Neen we willen enkel ‘die Lilie’ en ‘die Rose’ zo intens mogelijk genieten, maar
dan ook precies ‘die Lilie’ en ‘die Rose’, en dat in hun volle rijkdom voor ons.
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M. Kneepkens
het land Goed
verstrengeld, verwilderd in priëlen
de ogen diep en wit, als de winter
als trotse vijvers gestold
ons geslacht bemost en beregend
nieren en buik versteend
en uit onze kelen sijpelt geen geluid meer
in de verte het ouderlijk klokhuis
de kamers leeg en aangevreten
de tapijten, blauw van wormen
zuster anna, ziet ge nog niets komen?
Ja, groene visioenen, Teresia
van Avilla in de beter gesitueerde wijk
lacht, wuift als een bleke maanvis
achter het raam van haar flat, Dag
zwaai ik op weg naar de dood
Vader, die in de hemelen zijt
ik moet uw blijde boodschap doen
aan dezen, verzameld rond vlees en knalpot
de onbeschofte paardekrachten
Bloedverwant zijn de mensen, allemaal
en ook de zon en de waterdieren, en het riet
en de larven, allemaal broer en zus
maar straks, als alle goudviskommen
splijten, dan dalen opwaarts
hond en kat, en zelfs het nijlpaard
en vlees noch brood noch goede woorden
brengen ons hun genoeglijke warmte weerom
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daarom, op elkaar de tanden
en minzaam ertussen een plastic bloem
en dapper in vogels uitgebroken
want god is liefde, riep de ene joannes
maar de ander schreef heimelijk de Apocalyps

M. Kneepkens
Aan zee
een irokees aan zee, een wreed bepluimde vogelmens
maar op de terrassen zorgvuldig achter het glas gezeten
bekreunde zich geen duitser om mij
mijn hele oorlog was allang vergeten
ik was zomaar een witte indiaan, een karl may
en niemand zag het blinkend mes tussen mijn tanden
de revolver, verbeten op mijn eigen slaap gericht
- ober, waar is mevrouw cassandra? - pootje baden met de kinderen, kleurling -
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M. Kneepkens
De zeushymne van Cleanthes
Astrale gehaktbal, naamloze vennoot, eeuwig
zwakzinnig bestierder, schimmel en mosgod
wees gegroet! U bemompelen de koperen theologen
zij zijn van uw schaamte, hebben octrooi op uw typografie
de rest wriemelt maar raak hier op aarde
Aan u gehoorzaam, wentelt de kosmos zich genotvol in leed
ach, ik ben een puistje, veilig beschut in de beharing
van uw linkerwangzak, een stofje op uw gouden bril
En ook sterft niks zonder U op aarde
vermoordt geen mens zichzelf of een ander
zonder Hoger Beroep
Want alles is één groot en helder geluid
een eeuwige absurditeit, dit bestaan in uw voortdurende Liefde
alleen de vogels als ik zijn slecht, de vreemde
die piepen willen, zoals ze gebekt zijn
Hoogtijd dat die eens gaan leven naar uw Universele
Wet, en eindelijk eens Boek worden zonder losbandigheid
Ach ja, zij verlangen wel naar het Goede en een TV
maar zij zouden zo graag het aanschijn der aarde vernieuwen
Alle bliksems, de nek omgedraaid en de pan in!
O, grote kadootjesgever, heerser vanonder uw roetkap
elektrocuteer toch snel die zachtzinnige neger in mij
en schenk me een groter inzicht in politiek
en beurs-affaires
dan zal ik u in mijn zangen onophoudelijk verheerlijken
dat is toch immers het voorrecht van mensen
Speklap te worden ten koste van U,
gekruisigd geraamte,
ontvleesde God
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Jan Smeets
Aftelrijmpje
scene 1
(twee meisjes en een jongen. het eerste meisje telt af:)
1:
pot. jouw hoofd is/boter en/jouw hoofd is/kaas.
als je niet/weg bent dan/ben je de/baas.
(tot tweede meisje:) jij bent 'm.
2:
wat ben ik?
3: (de jongen.)
jij bent een mongooltje.
2:
(gaat op de hurken op de grond zitten, de mond half open en de tong op de
onderlip. ze lacht zenuwachtig naar de anderen om aan te geven dat ze
kunnen beginnen.)
3:
(gaat op zijn knieën bij haar zitten en 1 gaat achter hem staan.)
heb je vannacht je bed weer nat gezeken?
1:
je krijgt geen water meer 's nachts.
3:
hoor je dat, zijkert? je krijgt geen water meer 's nachts.
2:
(lachend, maar moeilijk pratend:)
wa..se, wa..se...
3:
slik die dikke tong eens door.
1:
je mag niet praten met een volle mond.
2:
(verwonderd over de toon van 1 en 3.)
wa..se...
1:
je doet niets anders dan wateren en het woord water kun je niet eens verstaanbaar over je lippen krijgen.
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2:
(verwonderd over het woord.)
wa..se, wa..se...
3:
hou je bek.
1:
je wilt het niet leren, hé. je wilt niet, kreng dat je bent.
3:
zeg het zoals het moet. (nadrukkelijk) wa..ter, wa..ter, wa..ter, wa..ter..
2:
(lacht en zwijgt.)
1:
heb je je dikke tong verloren?
3:
je zult het goed zeggen. hoor je dat? je zult het goed zeggen.
2:
(lacht en zwijgt)
3:
wa..ter, wa..ter, wa..ter, WA..TER..
2:
(wipt mee op het ritme)
1:
zit stil. of moet je soms weer? voel eens of ze nat is.
2:
(wipt door op het ritme.) wa..se, wa..se, wa..se..
3:
hou je bek.
2:
(versnelt:) wa..se, wa..se, wa..se.. (gaat ondanks het schreeuwen van
1 en 3 door)
1:
zit stil.
3:
hou je bek.
2:
wa..se, wa..se, wa..se, wa..se..
1:
(slaat haar in het gezicht.)
WA-TER.
2:
(staat op.)
je hebt me geslagen. we beginnen opnieuw.
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scene 2
(3 staat op. ze gaan weer in een kring staan.)
2:
pot. jouw hoofd is/boter en/jouw hoofd is/kaas.
als je niet/weg bent dan/ben je/de baas.
(tot 1:) jij bent 'm.
1:
wat ben ik?
2:
een hoer.
3:
ja.
1:
ik doe niet meer.
2:
trut. waarom niet? ik heb het ook gedaan.
1:
dat was gemakkelijker.
(loopt weg van 2 en 3 en neemt op een kleine afstand een wachtende houding aan.)
3:
(loopt naar haar toe en gaat voor haar staan. ze kijkt 'm niet aan.)
dag. (ze reageert niet.) kijk me eens aan. je staat hier toch, om iedereen aan
te kijken, die dat van je vraagt. KIJK ME AAN. (ze draait haar hoofd naar
'm toe, maar haar ogen blijven ergens anders heen kijken.)
2:
(gaat gedekt achter de rug van 3 staan en zingt pesterig:)
eerst voor de knecht op je rug in het hooi,
dan in de stad op je kamertje mooi.
koud op het graatje maar brand in het kruis,
hoertje, mijn hoertje, bij jou ben ik thuis...
1:
(loopt weg.)
ik schei er mee uit.
3:
je bent een trut.
2:
(lacht hard.)
3:
trut, trut...
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2:
we beginnen opnieuw.

scene 3
(ze gaan weer bij elkaar staan.)
2:
pot. jouw hoofd is/boter en/jouw hoofd/is kaas.
als je niet/weg bent dan/ben je de/baas.
(tot 3:) jij bent 'm.
1:
hij is een nikker.
3:
jij moet je mond houden. jij hebt verloren.
2:
jij bent een neger.
1:
zweetnikker.
2:
ga daarginds staan. dan beginnen we.
(3 loopt weg van 1 en 2.)
1:
rotnikker.
2:
(slaat haar.)
hou je kop jij.
(gaat naar 3 toe. 1 komt achter haar aan.)
1:
zweetnikker.
2:
wat kom je doen? kom je eten? de hele dag op je luie gat zitten en tegen
etenstijd kom je naar hier, hé.
3:
ik heb niets nodig.
2:
je kunt best wat krijgen, maar dan moet je eerst wat zingen.
1:
rotnikker.
3:
ik heb niets nodig.
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2:
natuurlijk heb je niets nodig. je kunt zingen en als je zingt krijg je te eten.
1:
parasiet.
2:
je bent zo mooi. je bent zeker een homo. alle nikkers zijn homofielen.
3:
ik heb jullie niet nodig. ik heb niemand nodig. IK BEN BLACK ORPHEUS
en ik zing voor mezelf en ik eet voor mezelf en ik drink voor mezelf en ik ben
mooi voor mezelf...
2:
HOU JE BEK...
3:
alles wat ik doe is voor mezelf. ik ben de god van de zonsverduistering, de
priester van het heilige ritme. ik ben BLACK ORPHEUS. als ik zing
worden de stenen zacht en vallen de vogels uit de hemel...
2:
HOU JE BEK, NIKKER...
1:
FLIKKER.
3:
IK BEN BLACK ORPHEUS en zolang ik zing breken overal in de stad
branden uit...
1:
(gaat wild met haar vuisten tekeer op zijn rug.)
kapotslaan, die rotnikker.
3:
zolang ik zing vallen er bomen en ratelen er mitrailleurs. IK BEN BLACK
ORPHEUS en zolang ik zing worden er aanslagen gepleegd en wordt er op
alle kruispunten gevochten....
1 en 2:
(slaan gillend op hem in, terwijl hij steeds harder schreeuwt.)
3:
IK BEN BLACK ORPHEUS EN IK ZING VOOR MEZELF EN IK EET
VOOR MEZELF EN IK DRINK VOOR MEZELF. EN IK LIJD VOOR
MEZELF EN IK VECHT VOOR MEZELF. ik ben de god van het duister, de zoon van het vuur, de priester van het geblakerde hart. IK BEN
BLACK ORPHEUS. (hij is gevallen en de meisjes blijven slaan en trappen.)
DE LACHENDE DERDE, DE LACHENDE DERDE, DE LACHENDE
DERDE...... (hij schokt van pijn en hysterisch lachen over de vloer.
de meisjes gaan angstig af.)
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Martien J.G. de Jong
In gesprek met Ed. Hoornik
Het gesprek werd gevoerd in de werkkamer van Ed. Hoornik, gelegen in een oud
grachtenhuis te Amsterdam. Op zijn bureau de drukproeven van zijn roman De
vingerwijzing. Aan de muren veel antieke Spaanse kunst. De lange zitting werd
veraangenaamd door koffie en cognac.

I
- Je eerste bundel, Het keerpunt uit 1936, heeft als ondertitel: ‘sociale en andere
verzen.’ En inderdaad treffen die gedichten door wat ik zou willen noemen: een
journalistiek gerichte belangstelling voor maatschappelijke wantoestanden, en voor
psychisch of lichamelijk misdeelde medemensen. Als ik nu kijk naar de directe
voorgangers van jouw generatie: Marsman, Slauerhoff, Engelman, Hendrik de Vries,
dan valt het op... ten eerste dat deze dichters zich in het algemeen veel meer bezig
houden met hun persoonlijke problematiek: hun romantisch verlangen, hun
vitalistische droom of wat dan ook... en ten tweede dat ze zich meer bekommerden
om poëtische of, zo je wil, esthetische problemen: ze experimenteerden met de
dichterlijke vormen en....
- Dat is natuurlijk wel zo. Maar jij hebt die tijd niet als volwassene meegemaakt, ik
bedoel de crisisjaren. Een grauwe, naargeestige, je aan alle kanten insluitende tijd.
Het gezag zat hoog te paard en werd met kritiekloze eerbied aanvaard. In lange rijen
stonden de werklozen voor de stempellokalen. Iedere dag twee keer. Vernedering
op vernedering. Die mensen moesten rondkomen met een belachelijke aalmoes. De
meeste dichters van mijn generatie, bijna allemaal afkomstig uit de kleine middenstand
- half-fascistoïde, cultuurloos! - moesten zich met onderbetaalde kantoorbaantjes of
journalistiek werk in leven houden. Dan was er de voortdurende oorlogsdreiging. Je
zag de rotzooi om je heen - de steuntrekkers, de stakingen, de opstand in de Jordaan,
Joodse vluchtelingen uit Duitsland die aan de grens werden teruggestuurd... Het
estheticisme van een dichter als Jan Engelman stond ons gewoon tegen. En wat ons
eigen romantisch verlangen betreft...
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- Toch romantisch verlangen?
- Ja, het verlangen naar, lâ we zeggen, iets anders, iets meer dan de gewone
werkelijkheid, een verlangen dat mij inherent lijkt aan het dichterschap. En dat uitte
zich bij ons - bij de zogenaamde ‘Amsterdamse School’: Den Brabander, Van Hattum,
Mok, Hoekstra, Van der Steen - dat uitte zich bij ons als protest tegen de rotzooi van
de crisisjaren. Het romantisch verlangen bleef dus steken in de realiteit zelf; het ging
daar niet bovenuit, het wou daar niet bovenuit, het (stemverheffing) kón daar trouwens
ook niet bovenuit.
- Vandaar die eigenaardige term ‘romantisch realisme’?
- Ja, ‘romantisch realisme’ heette dat eerst; later in 1940, toen het tijdschrift Criterium
verscheen: ‘romantisch rationalisme’. Ik geef je een paar citaten, die onze positie
duidelijk maken. Eric van der Steen schreef: ‘Ik draag ringen dag, en nacht vast om
mijn enkels’, en Aafjes: ‘De merel is verschoven tot op de laagste tak.’ Zulke regels
zeggen eigenlijk al dat vluchten in een romantische verbeelding een onmogelijkheid
was.
- Vandaar de vlucht, in de realistische ‘anekdote’; of liever: ‘de toevlucht’?!
- Ja, je zou die poëzie kunnen noemen: ‘burgerlijk-recalcitrant’ of ‘sociaal
revolutionair’ of ook wel ‘sociaal-religieus’. Poëzie dus als een protesterende
verbeelding tegen de werkelijkheid van die dagen... eh, laten we zeggen: een verzet
tegen de onrechtvaardigheden, die je dagelijks om je heen zag gebeuren. Er was een
drang naar sociale gerechtigheid, tegelijk een zeker cynisme ten opzichte van de
behoudzuchtigen en welgedanen, en ten aanzien van een verouderde en hypocriet
geworden moraal.
- Nou ja, wat vandaag ‘contestatie’ heet. Verzet tegen het ‘establishment’.
- Ja, de gezapigheid, de onverschilligheid. De nette burger, die het zelfs wel mooi
vond, wat er toen in Duitsland gebeurde. Het was Hitler dan toch maar gelukt die
lanterfanters van werklozen van de straat te halen!
- Dacht je met zulke gedichten ook iets te bereiken in de dagelijkse werkelijkheid?
- Ja zeker, al geloof ik niet, dát we er iets mee bereikt hebben. Wat hebben de mensen
met de verzetspoëzie bereikt in de oorlog? Maar het
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ging van hand tot hand, en het wás iets. En neem nu een gedicht als Pogrom, in 1938
geschreven... De laatste regel is: ‘Het is maar tien uur sporen naar Berlijn.’ Toen was
die Kristallnacht in Duitsland geweest; ik loop door de Jodenbreestraat in Amsterdam,
ik stel me voor wat er daar gebeurd is en voel: het komt hier ook! En ik schrijf dan
dat gedicht met die slotregel: ‘Het is maar tien uur sporen naar Berlijn.’ Wat de
mensen wakker moest schudden: (roept): ‘Verdomme, 't is vlak bij.’
- Een soort rechtstreekse oproep aan de gemeenschap. Multatuli's ‘houd den dief’...
Waren jullie eigenlijk overtuigd socialist?
- De een meer, de ander minder, Den Brabander nog het meest. Maar we geloofden
niet, zoals Gorter en Henriëtte Roland Holst, in de droom van de ‘gouden,
socialistische mens’ (lacht) dáár waren we al dadelijk te sceptisch en misschien ook
te ‘klein’ voor. Zelf was ik toen een soort van religieus socialist. Ik ben van huis uit
katholiek, en ik droomde van een samengaan van christendom en communisme. De
deugden van naastenliefde en barmhartigheid waren mij met de paplepel ingegoten.
(lacht)...
Het evangelie en pauselijke encyclieken als Quadragesimo Anno en Rerum
Novarum leerden me dat er, ondanks magie en machtsbegeerte, ook een stuk
maatschappijleer en sociaal verantwoordelijkheidsbesef in het christendom steekt.
Als dat maar flink geradicaliseerd werd en in praktijk gebracht, zo dacht ik, zouden
we samen met de communisten de barricaden kunnen beklimmen! Een toenemend
aantal priesters in Zuid-Amerika denkt er op dit ogenblik net zo over. Naast een
heleboel goedkoop sentiment, vind je daar iets van terug in verschillende verzen uit
die eerste bundels, o.a. in De trap.
- Ik kom nog even terug op dat ‘romantisch rationalisme.’ Die term heeft toch iets
te maken met Criterium?
- De uitdrukking is afkomstig van Cola Debrot, die met Han Hoekstra en mij de
redactie vormde. Vóór Criterium hadden we het tijdschrift De vrije bladen gehad,
dat sterk romantisch georiënteerd was, daarop volgde als reactie Forum, waarin - ik
stel het nou simplistisch voor - het rationalisme de boventoon voerde en de vent
boven de vorm werd gesteld. Debrot streefde naar een synthese. In de eerste aflevering
van ons tijdschrift wees hij op de tegenstelling tussen een aardse en een metafysische
gerichtheid, die hij kenmerkend achtte voor de Nederlandse literatuur. Het blad was
dus, laten we zeggen, eigenlijk een soort poging om die twee te verzoenen. Tenminste,
dat zou je zo kunnen zeggen: we waren helemaal niet dogmatisch... we lieten allebei
de stromingen aan het woord... Voor zover dat
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mogelijk was tenminste, want na een paar afleveringen zaten we al onder Duitse
bezetting. We hielden het vol tot de oprichting van de nationaal-socialistische
Kultuurkamer in 1942, waar je lid van moest zijn, als je wou publiceren.
- Is er sprake geweest van een min of meer georganiseerde of althans eensgezinde
houding tegenover die Kultuurkamer?
- Ik herinner me een bijeenkomst van tijdschriftredacteuren ten huize van Werumeus
Buning. Daar ontstond toen een heftige en bewogen discussie tussen Geerten Gossaert
en Henk van Randwijk. Gerretson stond op het standpunt dat als alle schrijvers, van
wie verreweg de meesten ‘goed’ waren, lid zouden worden, we zelf de touwtjes in
handen konden houden. Maar Van Randwijk ging daar regelrecht tegenin. Een keihard
betoog van een man die de werkelijkheid onder ogen zag en zich niet aan illusies
overgaf. Er is toen unaniem besloten de eis van de Duitsers niet in te willigen en de
Kultuurkamer af te wijzen. We hieven Criterium op en tegelijk nam ik ontslag bij
het Algemeen Handelsblad, waar ik redacteur was. Kort daarop dook ik onder. Ik
deed een beetje verzetswerk, een boodschapje hier, een clandestiene lezing daar, het
had niet veel te betekenen. Een keer, toen ik weer eens in mijn eigen huis sliep,
kwamen de Duitsers. We waren een beetje aan het feest vieren met de Haagse uitgever
Bert Bakker, in verband met de die dag opgerichte Mansarde-pers, die clandestiene
geschriften zou gaan verzorgen. Het erge was, dat zich die nacht in mijn huis ook
Hans Katan bevond, een geweldig moedige jonge vent, die voor geen verzetsdaad
terugdeinsde. Kort na zijn arrestatie is-ie gefusilleerd. Zelf ging ik eerst naar het
kamp Vught, later naar Dachau.
- Vind je dat de oorlog een breuk heeft betekend in de ontwikkeling van je generatie
en ook in je eigen literaire ontwikkeling?
- Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst de toestand uit die crisisjaren wat
zuiverder stellen.
- Je bedoelt dat er natuurlijk óók nog wel andere dan sociale of actuele gedichten
werden geschreven?
- Dat is het 'm juist. Op het moment dat ik gedichten als Pogrom, of bijvoorbeeld
Angst en Verraad schreef, ging het niet alleen meer om de sociaal misdeelde maar
om de hele mens, de mens dus, die eet, drinkt, lief heeft, denkt, droomt, vecht, lijdt,
doodgaat, enfin, noem maar op.
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Het sociale en politieke zijn aspecten van het bestaan, uiterst belangrijke, maar er is
méér. Ik begon me terug te trekken op me zelf en me bezig te houden met mijn eigen
innerlijk. Ik had toen veel bewondering voor J.C. Bloem. Een regel als ‘de ziel blijft
haken naar haar stromen en haar grondgebied’ sprak me erg aan.
- Je denkt nu aan je bundels De erfgenaam en Tweespalt? Met die fundamentele
eenzaamheid, en de dualiteit van Diesseits - Jenseits?
- Ja, maar ook aan de thematiek van dood en schuld. Je hebt trouwens in je eigen
essay laten zien, dat al in mijn vooroorlogse gedichten motieven en gevoelens
voorkomen die als het ware worden ‘Voltooid door Dachau’.*) Ook mijn
generatiegenoten gingen zich, ieder op eigen wijze, verdiepen in de mens als totaliteit,
dus niet alleen meer in het lot van de ‘underdog’. We zagen wat vlak over de grens
gebeurde, de gruwelen in Nazi-Duitsland... (docerend) In bepaalde omstandigheden,
vooral tijdens oorlogen of revoluties, toont de mens, wie en wat hij is. Zijn grootheid,
zijn kleinheid, zijn angst, zijn lafheid, het komt allemaal in één en dezelfde mens
voor en het treedt in zulke situaties bijzonder duidelijk aan het licht. In mijn
onderduikperiode, teruggewezen op mezelf, werden mijn poëtische bezigheden een
soort van zelfonderzoek. En steeds minder geloofde ik dat poëzie een medicijn is ter
verbetering van maatschappelijk onrecht.
- Je wil daarmee zeggen dat ook zonder oorlog voor jou en je generatiegenoten zou
hebben gegolden dat ieder een eigen weg moest gaan?
- Natuurlijk, dat is de ontwikkeling van iedere generatie. Kijk maar naar de Vijftigers.
Maar bij ons werd het groepsverband abrupt verbroken, toen een tijdschrift als
Criterium en de daarmee parallel lopende Helikon-reeks plotseling in hun loop werden
gestuit. Criterium werd na de oorlog wel heropgericht, maar het kreeg een totaal
andere redactie; de oude redacteuren wilden er niet meer in terug. Ze ‘zagen’ het niet
meer. Wat mezelf betreft, ik ben onmiddellijk na mijn terugkeer uit het
concentratiekamp aan het werk gegaan in de journalistiek; ik moest wel. Na een paar
jaar zwijgen begon ik weer gedichten te schrijven.
- Ja, en dan is er in de jaren vijftig je plotselinge carrière als toneelschrijver. Even
plotseling wat het begin als het einde betreft. Wat vind je eigenlijk zelf van dat
intermezzo?

*) Hoornik doelt hier op het opstel Voltooid door Dachau in mijn bundel Twintig poëziekritieken
(1966, tweede druk 1967).
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- Ik heb altijd erg veel van toneel gehouden. Mensen bij elkaar in een dramatische
situatie, dat is boeiend, aangrijpend soms, en bijna altijd onthullend. Na de oorlog ik ben toen een paar jaar kunstredakteur van Vrij Nederland geweest - moest ik me
ook beroepshalve met het toneel bezig houden. Het was toen allemaal psychologisch
realisme wat de klok sloeg, ik wilde dat doorbreken, en net als Fry en Eliot zag ik
een mogelijkheid in het versdrama. Nijhoff, die toen zelf met zijn bijbelse spelen
bezig was, spoorde me aan; hij vond dat mijn langere gedichten als bv. ‘Mattheus’
ook van dramatisch talent blijk gaven. Het was ook een uitdaging (glimlacht).
- Vind je zelf niet dat je toneelwerk ergens weer aansluit bij die sociaal-gerichte
poëzie uit je eerste jaren?
- Dat is wel zo, ja; je zou het min of meer geëngageerd toneel kunnen noemen; de
koude oorlog bv. speelt een rol in De bezoeker, de moderne techniek in Kains geslacht,
de watersnood van 1953 in Het water. Eerst probeerde ik het in rijmende verzen,
daarna in vrije verzen, toen in ritmisch proza. Ik wilde dat mijn drama's een
afspiegeling van de werkelijkheid zouden zijn, zoals bij Heijermans, maar tegelijk
ook iets meer. Dat surplus moest uit de vorm komen. Dat geloof ik trouwens nog.
- Je stukken zijn destijds gespeeld door de Nederlandse Comedie en de Haagse
Comedie. Waarom ben je ineens met toneel opgehouden?
- Ja, waarom? Een complex van factoren. Mijn ervaringen met het Nederlandse toneel
werkten bepaald niet stimulerend. Dramatische producties van eigen bodem zijn hier
heel zeldzaam. Dat is een abnormale toestand en dat beginnen nu, vooral de jongere
toneelleiders, in te zien. Maar in de vijftiger jaren was dat bepaald niet het geval. De
toneelleiders - een enkele goede als Ton Lutz of Johan de Meester niet te na gesproken
- wendden toen meer belangstelling voor het Nederlandse stuk voor dan ze in feite
hadden. En bij vele van hen is dat trouwens nog zo. Zodra ze een Nederlands stuk
in handen krijgen, zijn ze onzeker, ze weten het niet. En dat wreekt zich natuurlijk
op alle mogelijke manieren... ook bij de acteurs. (fel) Die dames en heren interesseren
zich, nu even afgezien van het klassieke repertoire, alleen voor rollen, waarin hun
beroemde buitenlandse collega's hebben geschitterd in New York, Londen en Parijs...
- Ik heb destijds geschreven dat de structuur van het gedicht De vis als het ware
verraadt dat de auteur zich met het toneel heeft bezig gehouden.
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Heb je ook zelf de indruk dat je, door wat ik dan noem: de ‘lyrisch-dramatische
epiek’ van de latere lange gedichten alsnog enigszins tegemoet hebt kunnen komen
aan je ambities voor de dramatiek?
- In De vis en De overweg kon ik inderdaad mijn drang naar de dramatiek bevredigen,
zonder daarbij afhankelijk te worden, of lâ we zeggen: te maken te krijgen met de
apen van het toneel, die het een zorg zal zijn wat zich buiten hun wereldje afspeelt.
Gelukkig komt ook daar nu verandering in.
- Je afkeer van het ‘toneelleven’ staat wel in schrille tegenstelling tot de intensiteit
waarmee je deelnam en nog steeds deelneemt aan het zogenaamde ‘literaire leven’.
Voor de oorlog was je betrokken bij de tijdschriften Werk, Helikon, Criterium, en
na de oorlog o.a. bij Delta en De Gids. Waarom trekt je dat zo aan?
- Ja, kijk, het leiden van een tijdschrift is natuurlijk een vorm van meedoen,
beïnvloeden, stimuleren, polemiek uitlokken, ontdekken. Het is een boeiend vak. Ik
heb het van Greshoff geleerd, die een bijzonder goed tijdschriftredacteur was. Het
vooroorlogse Groot Nederland, dat hij leidde, vind ik nog steeds onovertroffen... En
zonder tijdschriften zou het literaire leven volgens mij een stuk armer en saaier zijn.
Het is wel zo dat het karakter van de tijdschriften is veranderd. De tijd van het
zuiverliteraire tijdschrift is voorbij; het bestrijkt tegenwoordig een veel ruimer vlak.
Het wordt dan ook niet meer door uitsluitend schrijvers gemaakt, maar door een
collectief van schrijvende intellectuelen, die een breed scala van beroepen uitoefenen.
Het gaat om een beter geïnformeerde publieke opinie, die zich ook op de terreinen
van wetenschap en techniek moet bewegen, wil de democratie zin hebben. In die
geest heb ik in 1965 De Gids vernieuwd.
- In Groot Nederland heb je ook kritieken geschreven.
- Dat was in 1939. Eind '38 kwam Greshoff naar Amsterdam en die wou met alle
geweld dat ik de poëziekroniek ging doen in Groot Nederland. Toen ik tenslotte
toegaf, werd het resultaat dat ik een jaar lang vrijwel uitsluitend heb geschreven over
mijn eigen generatiegenoten. Andere bundels die toen verschenen, liet ik gewoon
onbesproken. Nou, en dat kon zo natuurlijk niet doorgaan.
- Ook na de oorlog ben je nog een tijdje als criticus opgetreden. Eerst in Vrij
Nederland en daarna korte tijd in Elseviers Weekblad. Vind je
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het interessant werk, kritieken schrijven?
- Ik vind het uiterst moeilijk en behalve in Groot Nederland heb ik het alleen maar
om den brode gedaan. Ik kan niet schrijven over poëzie waar ik geen affiniteit mee
heb. Qua natuur ben ik juist geen criticus. Ik heb eens een keer een stuk over Roland
Holst geschreven, maar dat heeft mij (stemverheffing) uiterst veel moeite gekost,
daar ben ik (nog meer stemverheffing) weken mee bezig geweest.
- Je deelname aan het literaire leven blijft met andere woorden een zaak die vooral
je eigen werk en je eigen positie aanbelangen. Maar zou je bemoeienis met
tijdschriften niet ook iets te maken hebben met je vroegere bekommernis om de
actualiteit in de zin van sociaal engagement?
- Die bekommernis - een rot woord - heb ik nog! Je hebt een stuk sociale
verantwoordelijkheid. Je moet partij kiezen. Daarbij kan je gemakkelijk in conflict
komen met de eisen van het schrijverschap, je behoefte aan isolement enz. ‘Moet de
wereld vergaan of zal ik mijn thee drinken?’, zei Dostojewski. Anders gezegd: moet
ik mijn ogen sluiten voor een afgrijselijke en beschamende werkelijkheid, en alleen
maar leven in de wereld van mijn verbeelding? Iedere schrijver zal dat conflict op
zijn eigen manier moeten oplossen. En dat is nou bijvoorbeeld een van de redenen
waarom ik redacteur van De Gids ben en waarom ik, toen de zaak daar dreigde te
verstarren, die vernieuwing heb doorgezet. Daar vooral kan ik mijn sociale
geëngageerd-zijn kwijt, vooral in de speciale afleveringen. Ik herinner je aan het
Onbehagen-nummer, het Hongarije-nummer, het doodsnummer, het Amerika-nummer,
dat De Gids in 1950 uitgaf, en aan de kort geleden verschenen aflevering over Cuba.
- Ik geloof dat het literaire leven voor jou in zekere zin zelfs samenvalt met je
persoonlijk leven. Niet alleen je maatschappelijke verantwoordelijkheid blijft voor
jou een zaak die je alleen maar aanvaardt en beleeft als literator; ook op persoonlijk
vlak leef je voor een goed deel met en in de literatuur. Ik bedoel: je vrouw schrijft,
je twee schoonzoons schrijven; je dochter Eva schrijft en je meeste vrienden zijn ook
op een of andere manier literator.*) Wat denk je nu zelf dat die literaire bindingen en
vriendschappen eigenlijk voor je betekenen?

*) Hoornik hertrouwde in 1957 met de schrijfster Mies Bouhuys; zijn dochters uit zijn eerste
huwelijk (van wie Eva Hoornik o.m. een roman schreef) zijn resp. gehuwd met de dichters
J. Bernlef en K. Schippers.
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- Nou, eh... laten we zeggen (plotseling snel sprekend). Ze bevestigen je bestaan en
maken het dragelijk. Je communiceert met de anderen.
Communiceren mag dan volgens Sartre een nutteloze passie zijn - en dat is ook
wel zo want in laatste instantie is de ander onbereikbaar - (aarzelt), maar toch... Je
beïnvloedt elkaar. Het is ook een stuk gezelligheid; er wordt in deze kamer heel wat
afgelachen en (lacht) geconspireerd.

II
- Door je hele werk loopt de dood. Heb je daar zelf een verklaring voor?
- Wie dood zegt, zegt leven. De dood is onze enige realiteit, die al het andere onzeker
maakt. Je hebt er mee te maken, of je wil of niet. Maar het hangt, denk ik, ook samen
met mijn persoonlijke ervaringen: de dood van mijn moeder, toen ik zeven jaar was,
met als gevolg een zekere vereenzaming en vervreemding. En dan later natuurlijk ik was toen vierendertig - de dagelijkse dood in het concentratiekamp. Daar leefde
ik met en in de dood. Dachau werd voor mij zoiets als eh... laten we zeggen: een
soort hiernamaals.
- Dat laatste gevoel is dan waarschijnlijk toegenomen naarmate de realiteit van
Dachau verder achter je kwam te liggen?
- Ja vooral later. Als je uit zo'n ‘hiernamaals’ terugkeert in het leven, kom je terecht
in een absurd bestaan. Je leeft wel, maar eigenlijk ben je ook ‘dood’.
- Ben je in de werkelijkheid van je dagelijks bestaan bang voor de dood?
- Ik ben dat heel lang geweest, ja. Dat zal wel samenhangen met mijn katholieke
opvoeding. De eeuwige verdoemenis, zoals die tijdens missieweken of retraites in
donderpreken werd opgeroepen, joeg mij vooral als kind angst aan: het onophoudelijk
roosteren, de grijnslachende duivels, de spijt die te laat kwam en zo! Ook toen ik al
lang niet meer katholiek was, zat die angst er nog geheid in (lacht).
- Toch geloof ik dat de idee van een hiernamaals - in welke zin dan ook - je althans
in je werk ook nu nog niet helemaal heeft los gelaten. In een gedicht als De overweg
en in de novelle Het laatste woord heeft het een concentratiekamp-achtig karakter.
Maar het is een hiernamaals.
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- Rationeel heb ik met de begrippen hel en hemel afgerekend. Een voortbestaan na
de dood is een hersenschim... Toch blijven er vraagtekens en twijfels. De mens is
een dualistisch wezen: rede en verlangen zijn herhaaldelijk met elkaar in tegenspraak.
Tegen alle rede in, creëer ik een hiernamaals, geen werkelijkheid dus, maar een
fictie... een hiernamaals, waar ik meen al eens vertoefd te hebben en dat bij mij het
karakter van een duidelijk gelocaliseerd strafkamp aanneemt. Want (stemverheffing)
schuld moet worden gestraft. (Aarzelend) Psychologisch gezien is dat misschien wel
een vorm van moreel masochisme; de mens die verknocht is aan zijn lijden.
- Schuld? Wat voor schuld bedoel je?
- Voor mij is bestaan: schuldig zijn. Mijn uitgangspunt is de oerschuld, die met het
bestaan zelf is gegeven. Dat kun je niet rationeel beredeneren of definiëren. Het
Christendom wijt die schuld aan de zondeval van Adam; voor mij is het een mysterie,
dat samenhangt met het feit dat je jezelf niet gemaakt hebt, wat schuld veroorzaakt.
Een oerschuld die niet te verzoenen is, je kunt het niet meer ‘goed’ maken.
- De schuld van Josef K.?
- Ja. Kafka, althans de hoofdfiguur K. uit zijn roman Het proces. Hij erkent dat hij
schuldig is, al weet hij niet concreet waarom. Toch vindt hij het heel natuurlijk dat
hij verdacht wordt. Dat zie je ook bij Achterberg in zijn eerste bundel, nog voor er
dus van aanwijsbare schuld sprake is, en bij Dostojewski. En buiten die oerschuld
heb je dan in ieder mens de dagelijkse schuld, waarvan eigen doen en laten de oorzaak
is. Leven is altijd tekortschieten, en dat levert schuld op.
- ‘Hoornik wordt gekweld door wroeging, maar hij kent geen berouw...’*)
- Best mogelijk. (grijnzend) Wat dat betreft, hoor ik dus zeker in de hel thuis. Er is
mij ook verweten dat ik literaire munt uit mijn schuldgevoelens sla (stemverheffing
en sneller) Mag ik? Als die schuld mijn verbeelding prikkelt tot poëzie, wat is daar
tegen? Verwerpelijk zou het pas worden, als ik met mijn schuld zou gaan coquetteren.
Als dat gebeurt, moet je me waarschuwen. Hoewel... (lacht even) een man, die
voortdurend zijn schuld zou etaleren, zou best een boeiende roman- of toneelfiguur
kunnen zijn!

*) Een uitspraak van Bertus Aafjes in het tijdschrift De gulden winckel.
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- mij moordenaar en vermoorde,
zit de dood in armen en benen...
- Dat staat in De vis. Maar mijn schuld bestond al veel eerder. In je stuk over De vis,
wijs je zelf op schuldgevoelens in mijn vooroorlogse gedicht Requiem. Ik of
(geprikkeld) liever gezegd de ik-figuur, die we nu zo maar met mij zitten te
vereenzelvigen, verklaart zich in dat gedicht schuldig aan de dood van een verdronken
kind. Trouwens (begint te lachen) moordenaar was ik allang daarvoor. Ik herinner
me een moment tijdens een lijdens-meditatie van een pater redemptorist. Ik was nog
een jongetje. Vol pathos beschreef de pater het lijden van Jezus. Ineens wees hij van
de kansel met uitgestrekte vinger op mijn vader en mij, althans in onze richting... en
hij schreeuwde (roept): Júllie hebben hem vermoord!’...
- Het gaat misschien terug tot je vroegste jeugd. Maar hoe was dat later in Dachau?
Het lijkt me dat wat je net de ‘dagelijkse schuld’ noemde, waarvan dus de kiem in
ons eigen doen en laten ligt, dat die schuld vooral in het concentratiekamp een rol
moet hebben gespeeld. Ik denk aan de Nacht der Girondijnen van Presser, en aan je
eigen Brief aan mijn Blockoudste uit dat bundeltje De man in de stad.
- Wat in dat verhaal over die Blockoudste staat is precies zo gebeurd: ik héb eens
een Pool geslagen om mijn eigen hachje te redden. De vraag is: hoe ver mag je uit
zelfbehoud gaan? Het kleinste gebaar kon in het kamp enorme consequenties hebben.
Ik liep een keer in de Lagerstrasse. Ik liep tegen de zon in en zag de S.S.'er niet, die
mij passeerde. Ik nam dus mijn muts niet af. De vent, woedend, roept me, en schrijft
mijn nummer op. Dat betekent 25 stokslagen. Ik heb ze nooit gehad. Waarom niet?
Ik ben ervan overtuigd dat die S.S.'er mijn nummer, dat je op je borst droeg en dat
smoezelig was, verkeerd heeft overgenomen en dat daarom een ander in mijn plaats
is beurs geslagen. Maar wat had ik moeten doen? Mezelf aanbieden? Nu kan ik me
natuurlijk inpraten dat die S.S.'er de zaak heeft laten lopen of dat de gevangene, die
dat nummer had, misschien al lang dood was. Maar ja...
- Ik weet zeker dat het geen verschil maakt,
of ik Dachau of de wereld zeg...
- Ja, het concentratiekamp als afspiegeling van de wereld, van goed en kwaad, van
je zelf. De identificatie met de ander, ook met de beul. Het overkwam mij wel bij de
appèls. Je moet je dat voorstellen. De appèlplaats
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... een reusachtige vlakte... kaal... Dertigduizend gevangenen in carré's opgesteld.
Dan kwam het bevel: Mützen ab. Dat moest in één beweging gebeuren. In één klap.
Dan werd het ongelooflijk stil: je hoorde vogels zingen. En dan kon ik wel eens,
staande tussen die slaven en zelf slaaf, iets voelen van het lustgevoel, dat de S.S.'er,
die dat bevel gaf, moet hebben ondervonden... En waarom kon ik dat? Omdat ook
ik in mezelf iets heb van de potentiële moordenaar, de beul, de anti-mens, die ineens
de kop kan opsteken. Ieder mens is zowel een Kaïn als een Abel, een duif en een
havik. In de Spaanse burgeroorlog bijvoorbeeld werd aan beide zijden gemarteld.
De mens blijft die hij altijd is geweest. Twintig eeuwen christendom zijn uitgelopen
op de genociden van Auschwitz, Hirosjima en Vietnam, en honger in twee derde van
de wereld!
- Je neemt me niet kwalijk als ik zeg, dat het concentratiekamp van een kwarteeuw
terug je toch meer bezig houdt dan de actualiteit van Vietnam, waar nou, op dit
moment, toch ook duizenden...
- Mijn oorlogservaringen laten mij niet los. Er is toen iets met me gebeurd, waar jij
geen voorstelling van hebt... Wat vandaag nog doorwerkt en dat vaak werkelijker is
dan de werkelijkheid om mij heen.
- Het is ook een sterkere creatieve impuls?
- Nog wel, al wordt het minder. Ik besta natuurlijk niet alleen vanuit dat dood-zijn
daar. Het doodsbesef is ook de wortel van de wil tot leven. Zoals ik al zei, achteraf
heb ik Dachau geromantiseerd en gemetamorfoseerd tot een hiernamaals...
- Waarmee we dan toch weer bij het Godsgeloof terechtkomen. Zou je kunnen zeggen
wat het verlies van het geloof in God - want daar gaat het toch om, nietwaar? eigenlijk voor je betekende?
- Dat kun je vergelijken met het verlies van mijn moeder, toen ik zeven jaar was.
Alleen ging het niet zo abrupt. Het was een langzaam proces. God werd de grote
afwezige. De geborgenheid en de zekerheden vielen weg. Je staat alleen. Op de een
of andere manier moet je ‘grond’ geven aan je bestaan. De leegte doet een appèl op
je scheppend vermogen.

III
- Jac. van Hattum vertelde me dat hij zijn gedichten achter elkaar en in
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één keer opschrijft. Doe jij dat ook? Of meen je dat zoiets onmogelijk is?
- Nee, dat is... (denkt na) dat komt niet veel voor. Het overkwam mij voor de oorlog
wel en ook bij het gedicht De hond, uit mijn bundel De vis. Wandelend over de
Ramblas in Barcelona... Maar toen heb ik toch wel twee uur gewandeld, en tijdens
die wandeling ben ik alleen maar bezig geweest met dat ene gedicht.
- Het is niet eens een erg lang gedicht...
- Nee (lacht). Ik moest trouwens ook op het verkeer letten. En verder gaat het bij mij
zo, dat ik op een gegeven ogenblik een regel heb - die krijg ik cadeau - en die gaat
bewegen, die dwingt en blijft dwingen. Net zo lang tot er andere regels komen.
- Die eerste regel zou dan altijd zijn wat Gide noemt: ‘la partie de Dieu?’
- Nou... ‘la partie de Dieu’... Onder het schrijven kan die oorspronkelijke eerste regel
zelfs wel helemaal gaan verdwijnen. Maar ik geef toe, dan heeft-ie natuurlijk wel de
hele boel los gemaakt.
- Geldt dat ook voor je lange, epische gedichten en voor een cyclus als Requiem?
Heb je bij dergelijke omvangrijke teksten tevoren geen schema in je hoofd, zodat je
ongeveer weet hoe het ‘verhaal’ zal gaan verlopen?
- Nee, bij mij roept de ene regel eenvoudig de volgende op; als ik een gedicht begin,
weet ik ook nooit hoe het zal aflopen.
- Ik kan me voorstellen dat een kort, lyrisch gedicht op die manier ontstaat. Maar bij
zo'n gedicht als Mattheus, waar toch duidelijk een ‘verhaal’ in zit...?
- Nee, ook Mattheus is zonder een vooraf beraamde compositie ontstaan. Bij mijn
grote naoorlogse gedichten heb ik inderdaad wel compositorische notities gemaakt,
een lijn uitgestippeld, maar onder het schrijven ben ik daar dan toch weer van
afgeweken. Mattheus ontstond omdat ik een gedicht wilde maken over Amsterdam.
Het begon met dat fragment Amsterdam dat nu in het midden van het gedicht staat...
- Nog zijn gordijnen neergelaten,
nog kringt de nevel om de zon...
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- Ja, dat bloemlezing-gedicht; dat is het begin geweest, en toen dacht ik - de opgave
was een prijsvraag van De vrije bladen voor een episch gedicht -. Toen had ik dus
dat fragment, dat uitsluitend over Amsterdam ging. En daar was de laatste regel van:
Wie nu het Damrak overziet,
weet zich de eenzaamste van allen.
Toen dacht ik: de man, die nu het Damrak overziet, die moet de hoofdfiguur worden.
Daarna ben ik vooraan begonnen. En toen werd die man vanzelf... eh... die van de
werkelijkheid vervreemde, Godzoekende psychopaat Mattheus. Maar verder is dat
zonder compositieplan geschreven, alleen in zoverre - lâ we zeggen: er is geen
cerebraal overwogen compositie geweest...
- Heb je dan nooit ‘vast’ gezeten toen je eenmaal bezig was?
- Dat gebeurde inderdaad een keer, maar dat had niets met de compositie te maken.
Op een gegeven ogenblik wist ik precies wat ik zeggen wilde, maar ik kon het niet
in het vereiste metrum krijgen. En weet je wie me er toen doorhielp? Gerard den
Brabander. Die beschikte over een technisch meesterschap en een grote muzikaliteit.
Ik legde hem het manuscript voor en zei: in de volgende strofe moet dat en dat komen.
Nou schrijf dat dan op, zei hij. Maar ik was eruit, het lukte niet. Toen deed híj het.
Een paar regels en toen had ik de ‘stroom’ weer te pakken. Dat gebeurde in het
koffiehuis naast Het Algemeen Handelsblad, waar ik tussen twaalf en één koffie ging
drinken als ik nachtdienst had. Den Brabander kwam me daar in de jaren '37 en '39
vaak opzoeken. (Niet zonder heimwee) Dat cafeetje is nu al jaren weg.
- Marsman dacht dat je in hoge mate ‘een somnambuul instrument’ moet zijn geweest
toen je Mattheus schreef.
- Ja, kijk, dat is lang geleden, dat was in '37 of '38, maar dat was toch bepaald geen
tijd voor somnambule toestanden: crisis, werkeloosheid.
- Ja, maar wanneer je een gedicht zit te schrijven, heb je daar misschien tijdelijk niets
mee te maken.
- Ik leefde vrij bewust in die tijd. En dat er zich toen somnambule toestanden bij me
voordeden, dat geloof ik beslist niet. Maar het is natuurlijk wel zo, dat je eenmaal
midden in een werkstuk zittend - of dat nu een groot gedicht, een novelle of een
roman is - dat je dan mee gesleept wordt, en
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dat dan het geschreven worden en het schrijven in elkaar gaan lopen.
- Geldt dat laatste volgens jou ook voor een bundel als Dichterlijke diagnose, of in
het algemeen voor die sociale of politieke gedichten van voor de oorlog? Wanneer
je over actuele politieke figuren als Dimitrov en Van der Lubbe schrijft, moet je
volgens mij een ander uitgangspunt hebben dan bij het schrijven van De vis of Het
menselijk bestaan.
- Dat hele Rijksdagbrand-proces en vooral de figuren die je noemt, hadden mij
gegrepen. Dus wou ik er een gedicht over maken. Dat ‘dus’ vind ik nu bespottelijk.
Het is de kunst de aanleiding uit te tillen boven het incidentele. Dat zag ik toen niet.
Ik heb die gedichten uit mijn eerste periode dan ook nooit laten herdrukken. Ze
hebben heel weinig met poëzie te maken.
- Deze soort poëzie had in strikte zin niets van doen met verheldering van je eigen
toestand als individueel mens?
- Nee.
- De vis wel...
- Evident wel.
- En Mattheus?
- In zekere zin, ja. Je zou kunnen zeggen: voor het eerst komen, in één bepaald, wat
groter werkstuk, de motieven of de themata voor die mijn later werk zullen blijven
beheersen. En als zodanig is het dus het eerste werkstuk, waarin ik de kernvragen
van mijn menselijk bestaan - dus niet van hét menselijk bestaan - aan de orde stel.
- Maar - en dat is nou een beetje eigenaardige, of zo je wil pretentieuze vraag: was
jij je daar ook al van bewust vóór je dat opstel had gelezen waarin ik verband leg
tussen die vooroorlogse gedichten Mattheus en Requiem, en recente teksten zoals
De vis en De overweg? Ik bedoel: je kunt je als lezer of criticus wel eens afvragen
wat de dichter nou eigenlijk zelf interpreteert of weet.
- Je weet als dichter natuurlijk een heleboel, maar je maakt je dat eigenlijk niet zo
bewust, geloof ik. Het interpreteren van je werk gebeurt door ande-
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ren. En wat dat verband met die vroegere gedichten betreft, dat kan ik niet zeggen...
want kijk... dat vroegere werk houdt me niet zo bezig. Dat stuk van jou drukte me
er even met mijn neus bovenop. Ik vond dat, als ik me goed herinner, niet zo
plezierig.*)
- Maar je bent het met me eens dat dezelfde motieven, zij het in wisselende vormen,
steeds terugkeren.
- Ja... Ik zie althans geen essentiële wijzigingen. En wat ik me onlangs bewust
geworden ben, is, dat alles wat ik geschreven heb, althans het grotere werk, dus die
drie voor-oorlogse gedichten, die twee na-oorlogse gedichten, de toneelstukken en
mijn romans, dat die allemaal spelen in een bedreigde situatie.
- Denk je dat dit iets te maken heeft met eenzaamheid, fundamentele eenzaamheid...?
- Nee, ik geloof, dat het komt, omdat ik me vaak bedreigd voel en dat in zo'n situatie
de kernvragen van het bestaan manifest worden; de mens komt naakt te staan. Dan
heb je bij wijze van spreken maar te kijken en je ziet het.
- Dan zou het dus een literair middel zijn, waarvan je je bedient tijdens een
verhelderingspoging van je eigen existentiële situatie?
- Ja, een poging tot verheldering.

*) Na lezing van het aan zijn werk gewijde opstel in mijn Twintig poëziekritieken schreef
Hoornik mij ondermeer: ‘Ik vind je stuk.... verhelderend (ook voor mij), rake verbindingen
leggend, die ik zelf nog niet eens gezien had...’ Met toestemming van de schrijver laat ik
hier uit dezelfde brief een in dit verband interessante passus aangaande de verhouding
mens-dichter volgen: ‘Enige maanden na publicatie van Mattheus stuurde Marsman mij een
studie, die hij over dat gedicht voor Groot Nederland had geschreven en vroeg mij hem te
melden, wat ik er van vond. Blijkens je essay Voltooid door Dachau ken je het betreffende
stuk van Marsman. Je zult het met mij eens zijn dat hij er geruime tijd intensief op moet
hebben gewerkt. Ik weet niet meer precies, wat ik Marsman toen heb geschreven; wel herinner
ik mij dat ik mij er met een paar woorden op een briefkaartje van af maakte, wat M., naar ik
later hoorde, nogal teleurgesteld heeft. Waarom reageerde ik zo en waarom zou ik ook nu,
na lezing van jouw stuk, het liefst het zwijgen er toe doen, hetgeen ik trouwens al een paar
weken heb volgehouden? Ik weet het niet. Eigenliefde is me bepaald niet vreemd, maar
“Selbsthasz” evenmin. In de man, vooruit maar: in de dichter, die jij in je stuk oproept, herken
ik mezelf, en hoe verder ik lees, hoe meer ik het gevoel heb betrapt te worden op iets wat ik
beter had gedaan verborgen te houden. Vanuit een positie tussen gestreeld-zijn en schaamte
nu dan toch maar een paar opmerkingen’.
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- Iets anders. De bundel Het menselijk bestaan eindigt met het gedicht De ochtend:
De zwarte band die om mijn voorhoofd knelt,
wordt, als ik even weg ben uit het schrijven
losser. Ik adem op. De dag wint veld.
Zijn de 13 sonnetten van dat bundeltje inderdaad 's nachts geschreven?
- In twee nachten, ja. Ik woonde toen in een sousterrain op de Willemsparkweg in
Amsterdam, en die heb ik inderdaad, ja, in één grote stroom poëzie die als het ware
- het klinkt allemaal erg literair, maar ik kan het niet anders formuleren - doorbrak,
geschreven. De eerste bundels van Aafjes zijn trouwens op dezelfde manier tot stand
gekomen. Toen ik aan dat laatste gedicht begon, was het inderdaad of er een band
om mijn voorhoofd zat.
- Toen ik destijds dat gedicht aan het eind van die bundel las, dacht ik: het is voorbij.
Die man zet de tuindeuren open en gaat naar buiten in het leven van weer een gewone
dag.
- Maar dat was ook zo! Ik deed die tuindeuren open en ik ging naar buiten. Volkomen
autentiek.
- De stoelen:
Stomme getuigen van het oergeweld...
- Het oergeweld van de poëzie dat in mij losbrak.
- Ja, en dan komt er nog iets anders... Dan schrijf je dat de gewone dingen hun rechten
weer hernamen: ze ‘komen hun bestaan bewijzen.’ En tenslotte zeg je: ik adem...
- ‘ik adem, ik doe niets dan ademhalen,’ ja.
- Vind jij dan dat je even boven de aarde verheven was, terwijl je de voorafgaande
gedichten schreef?
- Dan moet ik de context zien. Hoe kom ik op de regel:
Ik adem, ik doe niets dan ademhalen?
- Dat is de slotregel, die me overigens ergens aan Bloem herinnert: ‘Leven is niet
meer dan ademhalen’. Bij jou gaat er onder meer aan vooraf:
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‘Lichaam en ziel zijn weer in evenwicht’. Met andere woorden: jij, of: de dichter,
suggereert min of meer dat de ziel even weggeweest is, en nu weer terug komt in het
lichaam. Ik zou daarom kunnen vragen: beschouw je het schrijven van poëzie als
een soort mystiek goochelbedrijf?
- Ten eerste wil ik nog eens herhalen dat ik niet meer in die oude tegenstelling van
lichaam en ziel geloof. En verder (geprikkeld) is de ziel natuurlijk helemaal niet
weggeweest. Hij nam alleen een overheersende positie in, maar al heel gauw herstelde
zich het evenwicht. Je kunt er van op aan dat ik er al die tijd wel degelijk mijn hoofd
bijhield. Maar het was inderdaad wel een soort roessituatie, waarbij dan de ziel om
zo te zeggen op de toppen van zijn tenen stond.
- Dus wel degelijk een existentiële belevenis?
- Ja.
- Maar waar gaat het nu eigenlijk bij het schrijven om? Om, en misschien wel in de
eerste plaats, om een existentiële ervaring van de auteur, of om het maken van een
mooi werkstukje?
- Wat is mooi? Ik weet niet wat mooi is. Het moet echt zijn. Een gedicht is altijd
meer dan alleen logisch-constructief. Het appelleert niet alleen aan je verstand. We
zitten er nu veel te rationeel over te praten.
- Nou, een volkomen ‘af’ gedicht dan. Neem die sonnetten van Het menselijk bestaan,
die zijn toch allemaal goed ‘af’, die zitten goed in de vorm: de taal staat in een zekere
spanning... ‘Weil es schön ist, und in der Form geboren’, zegt Rilke.
- Dat is gewoon de techniek, die je beheerst.
- Nee, maar wat is je doel? Wat wil je nu eigenlijk: je eigen existentiële situatie
verhelderen, of een goed gedicht maken?
- Schrijven is de werkelijkheid waar maken; met behulp van je verbeelding iets
essentieels uitdrukken op de meest suggestieve manier. Ein Kampf ums Dasein. Heel
overdreven gezegd, is schrijven: God worden; het is creeren, dus God worden. En
daarom vind ik het ook niet zo gek wat Kloos zegt, dat hij in het diepst van zijn
gedachten een God is. Alleen zou ik het zelf nooit opschrijven, of ook niet zeggen...
goed, ik zeg het nou
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tegen jou...
- Maar dat God-worden lukt dan alleen maar tijdens de act van het schrijven als
zodanig.
- Precies, voor de duur van het gedicht. En achteraf, als je een beetje afstand hebt
genomen van wat je hebt geschreven, blijkt die God toch maar een heel klein godje
geweest te zijn. Het dichterschap is nu eenmaal ontoereikend. J.C. Bloem noemt zijn
beste bundel De nederlaag. Uit het oogpunt van de poëzie gezien is het een triomf,
maar uit het oogpunt van het leven is het een échec.
- Het valt op dat je in je grote gedichten al vanaf het begin - met name in Requiem de schrijver zelf ten tonele voert: ‘het gevecht met de muze’ of liever: met de taal.
Je zou je kunnen afvragen: kan de auteur zijn panische strijd om het juiste woord
niet ronduit weigeren. Gewoon zeggen, dat hij het niet meer doet?
- Voor een schrijver is het realiseren van zijn schrijverschap nu eenmaal zijn wijze
van bestaan, de enige wijze om zijn bestaan draaglijk te maken.
- De auteur zou zijn opdracht - het realiseren van zijn talent - dus doodeenvoudig
niet kunnen weigeren. Maar hoe verklaar je dan het zogenaamde, al dan niet
definitieve ‘zwijgen’ van Gezelle, van Gossaert, Van den Bergh, Aafjes, Hoekstra,
Vasalis?
- Ze moeten hun bestaan op een andere manier leefbaar hebben gemaakt, een ander
middel tot zelfverwerkelijking hebben gevonden. Ik kan me tenminste niet voorstellen,
dat mensen van dat formaat als ‘doden’ zouden leven.
- Maar kan het niet zijn dat het op een gegeven ogenblik gewoon ophoudt, dat je
geen ideeën meer hebt bijvoorbeeld?
- Ja, maar dan zou ik toch nog willen onderschrijven wat Marsman beweerde: je
moet het afdwingen, het laat zich wel degelijk veroveren, als je je creatieve wil maar
tot het uiterste inspant. Het blijft een geweldige uitdaging: een wit stuk papier, en
daar moet iets op komen.
- ‘De muzen daalden nooit neder in het concentratiekamp...’ Weet je wie dat
geschreven heeft?*)

*) Citaat uit Hoorniks lezing Uit gemis (1951).
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- Het is literatureluur. Zo'n soort zin zou ik nu niet meer schrijven.
- Je zou nou gewoon zeggen: in het concentratiekamp heb ik niet geschreven.
Akkoord. Maar waarom niet?
- Omdat je doodeenvoudig niet kunt schrijven als je onder een auto ligt. Als de druk
van de werkelijkheid zo groot wordt... als je alleen maar kunt denken: ik heb honger,
of beter gezegd: ik ben honger.
- Dus wanneer het bestaan écht ondraaglijk is...
- Als je werkelijk honger hebt, dan is poëzie gewoon onzin, dan is poëzie het meest
belachelijke wat er bestaat in de wereld...
***
- Tenslotte nog een paar vragen over je romans De overlevende en De vingerwijzing.
Waarom ben je proza gaan schrijven?
- Je hebt er zelf op gewezen dat in mijn lange gedichten als De vis en De overweg
epische, lyrische en dramatische elementen tot een eenheid zijn verwerkt. Dat was
dus eigenlijk al een stap in de richting van het proza. En omdat de stof die ik in mijn
hoofd had zich beter leende voor verwerking tot proza dan tot poëzie, heb ik die
vorm gekozen. Niet zo bewust als ik het nu zeg, het gebeurde eigenlijk vanzelf. Maar
de themata, die je in mijn gedichten vindt, komen terug in de romans. Anders qua
vorm dus, maar eender qua inhoud. Dachau werd in De overlevende Auschwitz, een
verdere afdaling in de dood dus. En nu niet als dupe maar als een koele observator
van iets wat een kwart eeuw geleden met de hoofdfiguur Kuyll gebeurd is. In mijn
nieuwe roman De vingerwijzing gaat diezelfde Kuyll een halve eeuw terug, naar het
moment dat hij als jongetje voor het eerst met de dood werd geconfronteerd.
- Voorzover ik de recensies op De overlevende ken, heeft niemand erop gewezen dat
in die opgejaagde Kuyll-figuur de psychopaat Mattheus uit je vooroorlogse gedicht
weer opduikt. Zie je zelf enige overeenkomst?
- Ze hebben duidelijk bepaalde trekken gemeen. Kuyll mag dan geen krankzinnige
zijn als Mattheus - als hij dat tenminste is, wat ik betwijfel! - hij heeft duidelijk
pathologische kanten. Zoals je weet, liet ik Mattheus
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aan het eind van het gedicht arresteren en opsluiten. Dat overkwam mij een jaar of
wat later zelf. Wie een ‘Kuyll’ graaft voor een ander... (lacht). Zo werd Kuyll de
oudere broer van Mattheus. Beiden zijn, althans in zekere zin, projecties van mezelf
in verschillende perioden van mijn leven.
- Welke functie wil je toekennen aan dat stenen vrouwenbeeld in de tuin van het
hotel, waarbij je in De overlevende nogal eens stil staat?
- Weet jij het? Ik hoop nog altijd dat iemand me dat zeggen zal. Die vrouw betekent
iets. Maar wat? Ik heb wel een vermoeden, maar dat houd ik voor mezelf.
- Ik zou je dezelfde vraag kunnen stellen ten aanzien van die papegaai die telkens
opduikt; en dan is er nog die schele of eenogige, die we ook weer in je laatste roman
tegenkomen.
- Die schele of die eenogige zal wel iets te maken hebben met het satanische, zoals
Moenen in Marieken van Niemeghen. Maar die papegaai moet je niet symbolisch
zien, of er een diepere betekenis achter zoeken. Die is er gewoon. Op een gegeven
ogenblik schreeuwt hij: ‘Laura’, of althans iets wat daarop lijkt. De naam van iemand
die er niet is.
Verdwenen? Dood? Vragen die als het ware midden in het thema vallen waar
Kuyll zich op dat ogenblik mee bezig houdt.
- Je nieuwe roman De vingerwijzing: ook hier weer een Mattheus-element: de dood
van de moeder. Maar nu wordt dat ene element allesbeheersend. Kuyll gaat terug
naar het huis, waar het gebeurd is.
- Dat wil zeggen: hij wordt er naartoe gedreven.
- Akkoord. Hij ontmoet daar een oude kampmakker. Nu vraag ik me af, waarom hij
tegen die man, met wie hij samen in een kamp gezeten heeft, niet ronduit zegt,
waarvoor hij komt. Is dat geheimzinnig doen niet een trucje om coute que coute een
mysterieuze sfeer te scheppen?
- Ten eerste weet Kuyll zelf niet wat hij precies in dat huis wil. Hij is duidelijk bang.
Er zijn waarschuwingen geweest, zijn dubbelganger in het café bijvoorbeeld.
Bovendien heeft hij al onmiddellijk een afschuw van die oude kampmakker en dat
niet zonder redenen.
- Behoort tot die redenen ook het feit dat hij in die vent zichzelf of
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althans een aspect van zichzelf herkent?
- Hij heet Van Hoorn, wat toch wel een (lacht) ‘vingerwijzing’ is.
- Die Van Hoorn is een nieuwe figuur in vergelijking met de novelle Petronella, die
vroeger in De Gids heeft gestaan, en waarvan deze roman kennelijk een
‘Weiterbildung’ is. Waarom ben je dat verhaal eigenlijk gaan uitbreiden?
- Een mens is nooit ‘af’, een literair werk evenmin. Zoals je weet, kan ik bij
herdrukken nooit nalaten veranderingen aan te brengen. En ik vond nu eenmaal dat
er iets aan het verhaal ontbrak: een overtuiging waarin ik nog werd gesterkt toen
Adriaan van der Veen me zei dat bepaalde onderdelen om ‘uitdieping’ vroegen. Daar
komt nog bij dat, toen ik die eerste versie klaar had, zich omstandigheden hebben
voorgedaan - ik noem je bevoorbeeld de dood van mijn broer - die als het ware van
zelf ‘aanvulden’ wat er aan het verhaal ontbrak.
- Aan het slot van je eerste roman, De overlevende, suggereer je de mogelijkheid
voor Kuyll om opnieuw te beginnen: om na al zijn doodservaringen weer opnieuw
deel te hebben aan het leven. Nu komt het mij voor dat het slot van De vingerwijzing
- waar Kuyll zich ook weer met de dood bezighoudt - eigenlijk veel minder positief
is.
- In beide boeken heeft Kuyll een poging gedaan het verleden van zich af te schrijven.
Voor zover ik Kuyll ken, geloof ik dat hij daarmee klaar is.
- Dus je suggereert met die slotzin: ‘Het papier is leeg’ de mogelijkheid tot een nieuw,
een blanco begin?
- Het verleden is dood, God is dood. Wat blijft er over? Er is een uitspraak van Camus:
‘Beroofd van de eeuwigheid, wil ik me met de tijd verbinden.’ Dat wil ik ook. Ik
kan trouwens niet anders. Dat betekent voor mij Kuyll de laan uit sturen. Wat me
geen moeite kost, want hij is er niet meer. Mentaal ben ik eigenlijk al in een volgende
fase. Maar daar wil ik niet op vooruitlopen.
- Je bedoelt een directer reageren op de werkelijkheid. Zoals je deed in het begin van
je ontwikkeling?
- Als Kuyll me niet toch nog een loer draait, ja!
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P.H. Kerssemakers
De vrouw op weg naar het einde
De zwarte sluier, die haar schaamte borg
werd willoos weggesmeten, nutteloos en leeg;
gezonken in zijn spil, vernageld aan zijn hiel
verkoos zij het plastic oorlogstuig en de raket
verlaagde zich tot tricot marionet.
De diamanten eeuwen verschrompelden behaagziek
bedorven door haar blik, verzegeld aan haar borst.
Haar dijen glommen zacht in oneerbiedig snarenspel,
haar hoornen brilmontuur vermocht de jonge dag,
onwetend, doch niettemin verflenst en bleek gelachen
te boeien met zijn pracht. Haar strakgepunte boezem
borg slechts baleinen en geschut;
haar kanten gordel zoog hen tot zich, groen en ongekamd.
Vermageringskuren baatten niet, collectes vingen bot.
Hier baat slechts purperen gelaat en slaap'rig ogenblik
d'impuls der dwazen en de golf van het moment
Geen vlucht kan helpen, slechts de deemoed en de slok
Zijn lot is tragisch, weifelt hij, doch rustig is zijn blik
hij weet zich meer dan ooit de meester van zijn soort.
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P.H. Kerssemakers
Karnaval der dieren
Hoewel het troeteldier reeds lang verboden was
braken gillende klabakken vol pret de aarden potpoerrie,
begoten zielige juffers hun polsen met azijn,
bedroop het knaapje geheimnisvol zijn paarse knoop,
ontplooide de boerenblaaskapel vakkundig zijn servet
en staken nozempjes de draak met het meisje met de pet.
De woeste troepen waren nergens mee te stuiten
De burgemeester greep de notaris in zijn kruis
want alles kan in de pastoor zijn huis.
De oliebollen dropen tergend langzaam van 't plafond
Onder tafel zat meesmuilend de kastelein zijn hond.

P.H. Kerssemakers
Aan Bruckner
De sidderende vlokken dauwen rond een lege fles;
een dreun verheft zich op drieëndertig toeren
een kolos, belletje-trekkend en klokkeluidend,
met omgeslagen kruin, de schoenen kletsend op
de naakte papavervelden, bezaaid met trompetten.
De oliebolmagnaat zoekt piepend zijn vertier;
de krantenjongen fluit, zwellend als een iep.
De golven dreunen op 't klavier der diepzee
stijgend, hotsend, flitsend als een toegespitste tandenborstel
zich verliezend in gedachten, melodieus en boeiend ongeremd.

Raam. Jaargang 1969

40

P.H. Kerssemakers
Wetsbetrachtingen
Rusteloos de weduwe haar kinderen verhuurt,
roekeloos de herbergier zijn wijnpubliek bekeurt,
de zanderige vlakte der jeugdherinnering,
het slepend mos verzachtte, de jongeling bevrijd;
de paardekoopman snel zijn wisselgeld verstopt,
de vrije vrouw haar rechten stelt,
de jonge boer zijn mestkar laat bevruchten;
zo is de wedloop der gebeurtenissen, redeloos en rap,
te begrijpen nimmer, slechts mogelijk is de test.
Omdat de eend geen ganzen legt,
verraadt daarom geen boer zijn knecht?
Er is geen oorzaak noch gevolg
het is slechts dat wat is, en daarom is het goed
Er is geen reden tot paniek:
bekijk slechts, en doe evenzo,
dan zal de leraar kunnen doen, alsof de historie klopt
dan zal men zich gezapig kunnen wijden aan de liefde
en nemen kunnen zonder geven, grijpen zonder slaan.
Dan zal er vrede zijn, als we allen naar de hoeren gaan.
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P.H. Kerssemakers
Homo sociologicus
De ingezonken spil verloren
vergeeld het visioen
nachtwakers hinkelen in het plantsoen
op de pasgeverfde banken bedeesde heren
het lover grijs met violette stammen
een horrelvoet stampend in het krijt
verbrijzelend de snelkookpan en het servet
de geurende jasmijn
het knoppend groen, de prange zucht
verwezen snurkend een klosjaar
gelapte voeten op een krom karkas
'n domineesdochter, frank en kuis
verlaat het ziekbed blauwbetraand
het zonnescherm streept zich dwars door het fatsoen
de groen en grauwe badgezichten staren leeg
het zeil hoogglanzend
geel oud roze het beddesprei
holgedreven, lamgeslagen, totaal leeg
begriploos liggen tot het einde
zo min begrepen, noch gewild
doch motiefloos aksepteren
dat blijven leven is een asociale zonde
dat sterven is alleen een ledig bed...
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P.H. Kerssemakers
Lente of Waarom de koe haar toeschouwer bekoorde
Blauwe koeienogen bezien de paarse lentepracht
de eersteling der stieren verfoeit haar zwakke staart
haar golvende kartellen verlustigen het oog
de dauwbestoven neusvleugels betranen het bleke licht
de jonge dageraad vergloort in zachte schemergrauwe mist
Gelukkig zij, die dit voorzag, doch van geen wijken wist
manmoedig het schurftig onkruid wiedde uit haar luim
de stilling der geneugten offerde de prille voorjaarsnacht.
Het wentelwiekend roofdier immers is van gepantserd glas.
Omdat het bloeide echter, vergat het aanleg en snavelkracht
en vlijde zich zachtglooiend neder aan de zilte borsten der paardenvacht
Haar koe zijn werd tot hymne, haar sluim'rend oog tot glorie
omdat zij lustig loeide en snorkend liep te gapen
haar zelfontplooiing werd immuun
haar krulstaart tot een ideaal
Voltooiing bloeit op 't grasgroen veld
en niets kan haar genaken..
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[Nieuwe boeken]
Theologie van de Alfa privans
(Dr. J.L. Springer. Waar, wat en wie is God? H. Veenman en zn.
Wageningen 1969 304 bl.)
Dr. J.L. Springer, theoloog en classicus door opleiding, filosoof door aanleg en docent
in de godsdienstwijsbegeerte in Leiden, heeft de literatuur over het godsprobleem
met een gedegen boek verrijkt. Of eigenlijk is dat al meteen verkeerd gezegd, want
zijn werk staat dwars op de bestaande literatuur. Een theologia naturalis van
(vrijzinnig) protestantsen huize is op zich al een vreemd verschijnsel, maar dit werk
is nog weerbarstiger door zijn apologetisch karakter. Het is namelijk een
ondubbelzinnige apologie van de ‘deus absconditus’ die alleen te benaderen is langs
een weg die mystiek genoemd moet worden en waarop dus van wetenschappelijkheid
afgezien wordt. In de via negationis van deze mystiek wordt een overwegende
betekenis toegekend aan Kant. Zijn uitspraak: ‘Ich musste also das Wissen aufheben,
um zum Glauben Platz zu bekommen’, is niet alleen het motto van deze studie; de
hele studie is te beschouwen als een verrassend commentaar bij de wijze waarop
Kant het weten begrenst en wat daarbuiten ligt waardeert. De verborgen God is niet
te weten: ‘Het geloof in God wordt onhoudbaar, wanneer niet het inzicht in onze
“verlichte tijd” algemeen doorbreekt dat en waarom God niets is voor ons verstand
en dat en waarom Hij nergens te vinden is in onze tijdruimtelijke en door onze
zinnelijkheid en ons verstand opgebouwde realiteit’. (bl. 191) God is ‘nergens’ en
‘bestaat’ niet. Dat is het eerste wat Springer wil leren. Het gemakkelijke theïsme is
voor hem niet minder vals - en ongelovig? - dan het banale soort atheïsme waarvan
Chroesjstjov getuigde toen hij de eerste ruimtevaarder vroeg of hij misschien God
gezien had.
Met zijn grote kennis van zaken weet Springer de via negationis te tekenen vanaf
de praesocraten. Vooral zijn beschouwing over het apeiron van Anaximander en ‘de
denknoodwendigheid van de Alfa privans in de onto-theo-logische problematiek’
(bl. 60) vind ik een meesterstuk van interpretatie. Het boek krijgt daardoor een
spanning en een Schwung, die moeilijk anders te verklaren zijn dan door het gevoel
dat hier alles op het spel staat, niet een geïsoleerde godheid of een verklaringsgrond.
Als de auteur dan ook zegt ‘Heel deze wijsgerige studie is bedoeld als een offensief
tegen de vloedgolf van ongeloof in deze tijd’ (bl. 116) dan moet dat minder prekerig
worden opgevat dan het zo, los van het boek, klinkt. Ongeloof is in deze optiek ook
een plat soort van sciëntisme waarin de werkelijkheid van alles wat buiten onze
categorieën valt zonder meer ontkend of tot onzin verklaard wordt. Uitvoerig wordt
dan ook stilgestaan bij de vroomheid van de ‘mateloos
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bewonderde’ Kant en bij de moeilijkheden waartoe zijn ontdekking hem zelf leidde.
Een prachtige, raadselachtige tekst van Johan Georg Hamann, vriend van Kant, biedt
de schrijver een springplank bij zijn indringende beschouwingen over mystiek en
openbaring. ‘Es ist der grösste Widerspruch und Missbrauch unserer Vernunft, wenn
sie selbst offenbaren will’. De grenzen van de openbaring zijn verrassend, niet
‘realistisch’, laat staan confessioneel vast te leggen. De analogia entis biedt wel geen
houvast voor een sluitend en ‘wetenschappelijk’ godsbewijs of fundering van de
openbaring, maar wel een toegang voor geloof in ruime, existentiële zin. Als minst
inadequate definitie van openbaring wordt het woord van Schleiermacher aanvaard:
‘Was heiszt Offenbarung? Jede ursprüngliche und neue Mitteilung des Weltalls und
seines innersten Lebens an den Menschen ist eine’. Alleen al de keuze van dit citaat
wijst erop dat de plaats van Springer in de moderne literatuur over God niet zo'n
vanzelfsprekende is. Men kan dan ook gevoeglijk bovenstaande samenvatting als
mislukt beschouwen.
Kritiek op een zo gedegen werk is na een zo vluchtige lezing van een paar weken
een riskante onderneming en eigenlijk maar amper onder woorden te brengen. Maar
het zou, wat mij betreft, hierop neer kunnen komen. In een boek dat op deze manier
over God handelt, is God niet als een afzonderlijk object te isoleren. Dat gebeurt hier
ook niet nadrukkelijk, maar het gebeurt als een ongewild neven-effect van de
vraagstelling. De vraag naar God is hier een vraag naar de rechtvaardiging van
mystiek, liefde en enthousiasme, een vraag naar het verrassende aspect van de
werkelijkheid en de lyrische dimensie van het menselijk bestaan. Springer pleit tegen
de platte, als rationeel beschouwde vanzelfsprekendheid. Hij doet dat deskundig en
gedegen. Maar ik weet niet inhoeverre alleen God en precies God de garantie is van
een lyrische dimensie in het bestaan en op die veeleisende vraag geeft hij geen
antwoord. Inzoverre meen ik dat hij God toch weer isoleert. Gaat het om God of om
die dimensie? Is er ook mystiek zonder God? Ik heb de neiging deze vraag bevestigend
te beantwoorden; misschien Springer ook, want een vlotte theïst is hij zeker niet.
Een ander punt van kritiek tenslotte raakt meer onze tijd dan de auteur. Ik ben bang
dat dit uitstekende boek al te laat is. De belangstelling voor religieuze problemen
lijkt over haar hoogtepunt heen te zijn. En een boek met deze titel wordt min of meer
terecht met religieuze problematiek in verband gebracht. Mode is iets stoms, want
de belangstelling voor een probleem duurt waarschijnlijk korter dan de tijd die nodig
is om daar een werkelijk goed en verantwoord boek over te schrijven. Komt zo'n
boek dan te laat of wordt het probleem te snel weer losgelaten? Het zou tragisch zijn
wanneer juist nu die problematiek op de achtergrond zou raken ten gunste van een
probleemloos atheïsme.
Corn. Verhoeven
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Aristocratische ethiek
Fokke Veenstra, Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in
renaissancistische Levensidealen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, f
24,De verschijning van het hierboven genoemde boek over renaissancistische
levensidealen zoals die zich spiegelen in het werk van P.C. Hooft, heeft de
bewonderaars van de zeventiende-eeuwse dichter een groot genoegen bereid. Het is
echter niet alleen voor literair-historisch en esthetisch geïnteresseerden van belang;
het verdient in bredere kring aandacht.
Het werk valt uiteen in twee gedeelten. Het eerste draagt als titel: ‘Aristocratische
moraal; een facet van de Geeraerdt van Velsen’. Veenstra stelt - en toont met de
nodige citaten aan - dat voor het bewustzijn van een zeventiende-eeuwer die leefde
op het intellectueel niveau van een man als Hooft, een duidelijke tegenstelling bestond
tussen edelen en niet-edelen; men maakt nadrukkelijk onderscheid tussen het gemene
volk en de aristocratie (in breedste zin). Overtuigd van de ongelijkheid van de mensen
en de superioriteit van bepaalde groepen, bezaten deze ‘superieure’ groepen een
eigen code van normen.
De maatschappij kende een hiërarchische opbouw; binnen het kader van deze
opbouw had de aristocratie o.a. de taak het bewind van de staat te voeren. Bij het
voeren van dit bewind diende de code van normen, die de stand en het
standsbewustzijn hadden ontwikkeld, niet alleen in acht genomen te worden, maar
met grote doelbewustheid te worden toegepast. In het toneelspel Geeraerdt van
Velsen is Floris de man die tegen de code van normen op velerlei wijzen gezondigd
heeft. In het verloop van het stuk blijkt dat ook Geeraerdt van Velsen in zijn verzet
tegen Floris op gelijke wijze de erecode aantast.
Veenstra zet uitvoerig uiteen, op welke morele en intellectuele eigenschappen en
deugden de code van normen in de zeventiende eeuw berustte. Het blijkt daarbij, dat
de kardinale deugden van Cicero, de vier hoofddeugden: wijsheid, gerechtigheid,
moed en gematigdheid de hoofdrol spelen, met als nevenverschijnselen
grootmoedigheid en goedertierenheid. Augustinus had de christelijke deugden meer
nadruk gegeven zonder dat de klassieke waarden in het vergeetboek geraakten;
Thomas van Aquino tracht een synthese tot stand te brengen. Dit alles werkt door in
de zestiende en zeventiende eeuw: de belangrijkste ethische en moralistische
geschriften hebben de kardinale deugden tot basis, waarop verder gebouwd wordt.
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Uit dit complex van deugden ontstaat het in de Geeraerdt van Velsen uitermate
belangrijke ‘eer’-begrip. Het gemeen, aldus oordeelden de zeventiende-eeuwse
moralisten, reageerde slechts gedreven door vrees voor straf bij overtreding van
geboden, niet door de begeerte het goede te doen en het kwade te laten. Met andere
woorden: het streefde niet naar ‘deugd’,-dit in tegenstelling met de aristocraat die
dit wel doet. De beloning die de aristocraat als gevolg van dit streven ten deel valt
is de eer; eer is de beloning van de deugd. Eer wordt in deze tijd dan ook opgevat in
een dubbele zin: allereerst innerlijke integriteit op grond van het bezit van de deugden,
vervolgens de goede naam en faam die aan de bezitter daarvan verbonden is.
Wanneer Floris en Geeraerdt van Velsen dan ook zondigen tegen een of meer
deugden, ontvalt hun de eer. Dit is ernstig om het feit op zich; het is niet minder
ernstig omdat het demonstreert dat degene die tot leiding geroepen is en tot betrachting
van de deugd, een van de hoogste menselijke eigenschappen niet meer of niet op de
juiste wijze gebruikt heeft, te weten zijn rede, die hem bij uitstek onderscheidt van
de dieren. Wie niet redelijk is en dientengevolge gemakkelijk onrechtvaardig handelt,
faalt in de hoogste mate, nu hij twee van God herkomstige menselijke eigenschappen:
rede en recht, niet op de juiste wijze hanteert.
Aan de hand van overvloedig bewijsmateriaal uit de zeventiende eeuw en uit vele
daaraan voorafgaande eeuwen heeft Veenstra dit alles uiteengezet, de termen
verduidelijkt en hun betekenis nauwkeurig omgrensd. Tal van plaatsen uit het
dichtwerk zijn door hem, als gevolg van de kennis van zaken der achtergronden, met
groter nauwkeurigheid dan tot nu toe het geval was, verduidelijkt geworden; de totale
geestelijke achtergrond van waaruit Hooft zijn toneelwerk schreef, krijgt door het
betoog een scherpe en duidelijke belichting.
Het is inderdaad zo, dat met de belichting van deze ‘aristocratische moraal’ niet
álle facetten van de Geeraerdt van Velsen belicht zijn; vanuit dit ene is echter op tal
van andere het gewenste zijlicht geworpen, zodat veel verduidelijkt werd van wat
tot nog toe in de schaduw bleef.
In het tweede gedeelte van zijn boek (ze beslaan elk ongeveer honderd bladzijden)
geeft Veenstra een interpretatie van het gedicht Dankbaar Genoegen dat Hooft in
1627 schreef, dat wil zeggen: hij voltooide tweehonderdtwaalf versregels; het is
echter uit de tekst duidelijk dat het gedicht daarmee niet af is. De titel van dit gedeelte
van het boek heet ‘De mens en zijn wereld in het goddelijk plan’. Het is interessant
te zien, hoe Veenstra aan de hand van deze tweehonderdtwaalf versregels kans ziet
de mens en zijn wereld in het goddelijk plan, zoals Hooft die blijkens dit gedicht
ziet, te behandelen. Veenstra komt daarbij tot de conclusie, dat, blijkens dit
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dichtwerk, met betrekking tot Hoofts opvattingen niet gesproken kan worden van
een revolutionair systeem dat rekening zou houden met de nieuwste resultaten van
wetenschappelijk onderzoek (bij Huygens is dat eerder het geval), maar van een
systeem waaraan eeuwenlang gewerkt was en waarin tal van cultuurelementen van
zeer verschillende herkomst tot een totaliteit waren samengesmolten. Het is volgens
Veenstra een ideeëncomplex dat in kiem teruggaat op Augustinus, in volgende eeuwen
verder werd uitgewerkt, en tenslotte bij Thomas van Aquino zijn definitieve vorm
kreeg. De invloed en het voortleven van de Summa waren niet afhankelijk van een
heersend rooms-katholicisme. Ook in dit dichtwerk komt Hoofts inzicht in een
hiërarchische ordening zowel van de macro-kosmische orde als van de
micro-kosmische orde duidelijk tot uiting. De dankbaarheid is gericht tot een in
essentie rationele God, die de wereld geschapen heeft en in stand houdt. Hij is het
object van de hoogste kennis van de mens, welke kennis verkregen wordt door de
rede en bevestigd door de openbaring. Dit alles betekent niet, dat Hooft nauwkeurig
omschreven dogma's belijdt; het betekent veeleer dat hij uiting geeft aan een bepaalde
godsdienstig-filosofische houding, die echter in belangrijke punten van die van Luther
en Calvijn verschilt. Hooft is wezenlijk optimist. Rationalistisch denkend en zich
optimistisch verhoudend ten aanzien van de mogelijkheden van de mens, achten de
renaissancisten die zo dachten zich echter allerminst ‘afvallig’.
Ook in het tweede gedeelte van zijn boek gaat Veenstra te werk volgens de in het
eerste toegepaste principes: hij zoekt overvloedig bewijsmateriaal bij tijdgenoten en
soms eeuwenoude voorgangers. Hij bedoelt daar bepaald niet altijd mee aan te geven,
dat Hooft aan een bepáálde tijdgenoot of een in die tijd vertaalde of opnieuw
uitgegeven oudere auteur ontleende of daarop steunde, maar dat in de zeventiende
eeuw een bepaald complex van gegevens, een voedingsbodem aanwezig was, op
grond waarvan Hoofts denken in een bepaalde richting gevoed kon worden.
De lezer van Veenstra's boek wordt dan ook overtuigd (voorzover hij dat nog niet
was) van het feit dat de Europese beschaving vanaf de oudheid, in elk geval tot aan
de romantiek, continu verloopt. Wel vroeg ik mij af, of Veenstra één schakel in die
continuïteit niet ietwat verwaarloost: de middeleeuwen. Weliswaar noemt hij enkele
malen min of meer terloops Thomas van Aquino, maar het enorme fonds aan
opvattingen met betrekking tot ethiek en moraal dat in de middeleeuwen geleefd
heeft komt toch niet sterk naar voren. Een voorbeeld. Veenstra houdt zich vrij
uitvoerig bezig met de vraag wat Hooft onder Natuur verstond en of natuur bij Hooft
gelijkgesteld mag worden met God. Met geen woord - tenzij in een citaat van D.B.
Wilson in een voetnoot op bladzijde 158 - duidt Veenstra aan, dat heel de
middeleeuwen door dit vraagstuk een van de meest intrigerende aange-
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legenheden is geweest. Men heeft elkaar met betrekking tot juist deze kwestie
verketterd of zalig verklaard; er zijn mede van de beroemdste dichtwerken in de
middeleeuwen uit voortgekomen.
Eenzelfde vraag laat zich stellen naar aanleiding van het begrip eer dat in Veenstra's
uiteenzettingen een centrale rol speelt en de daarmee samenhangende deugdenleer.
Het zou interessant zijn als eens werd onderzocht in hoeverre in de opvattingen met
betrekking tot de eer en alles wat daarmee samenhangt, nog invloeden doorwerken
uit de hoofse liefde, heel speciaal uit de opvattingen van de provençaalse troubadours.
Hiermee wil ik niet gezegd hebben, dat de zeventiende-eeuwers zich bewust zouden
zijn van deze continuïteit. Dr. Jacob Smit, in zijn Driemaal Huygens, zegt dat wij
‘ons moeilijk kunnen voorstellen dat voor Hooft, Heinsius, Huygens, een poëzie in
het Nederlands iets nieuws was dat nog maar net was en werd geschapen, een nieuwe
geboorte uit een traditie die zich eeuwen lang alleen in het Latijn had uitgedrukt’.
Het is mogelijk dat dit zo was; het is ook mogelijk dat de zeventiende-eeuwers van
de middeleeuwse dichtkunst in het Latijn weinig of geen kennis droegen. Maar ook
buiten de letterkunde en de letterkundigen-in-strikte-zin wordt cultuur overgedragen,
worden in deze cultuuroverdracht tradities en opvattingen gehandhaafd en naderhand
opnieuw in de literatuur ingevoegd.
Na de tweehonderd bladzijden tekst volgen nog zestig pagina's met bijzonder
waardevolle gegevens: eerst een reeks aantekeningen, vervolgens uitgebreide
bibliografische aantekeningen over oudere werken, speciale bibliografische werken,
catalogi, algemene bio-bibliografische werken en moderne werken. Van de oudere
werken en moderne werken die in deze bibliografie genoemd worden, geeft de auteur
een inhoudsopgave en soms een nadere kwalificatie. Een index van besproken en
aangehaalde plaatsen uit het werk van Hooft en een zeer uitgebreide algemene index
vervolledigen de tekst.
Gerard Knuvelder
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De Klop op de Deur op z'n Russisch
Lidia Tsjoekovskaja, Het Verlaten Huis. Vertaling Wim Hartog.
Uitgave Arbeiderspers Amsterdam (Grote ABC-pocket nr. 97).
Deze roman, die een verhaal is van de zuiveringen in Rusland onder Stalin, werd
reeds in 1939 geschreven, doch eerst in 1953 begonnen exemplaren te circuleren in
de Sowjet-Unie. Een ervan werd naar het westen gesmokkeld en in 1966 in Frankrijk
uitgegeven, waarna vertalingen in vele landen volgden. In Rusland is het boek nog
steeds verboden. Waarom is me niet duidelijk, want het bevat feiten, die aan elke
Rus of uit eigen ervaring of uit verhalen bekend moeten zijn, welke feiten tevens
door de regering-Chroetsjow zijn toegegeven. Gegevens, die onze kennis van het
tijdperk van Stalin-terreur kunnen aanvullen of op bepaalde punten wijzigen, bevat
het boek niet. Het is het verhaal van een doktersweduwe, die haar zoon ziet opgroeien
tot een toegewijd Komsomol-lid. Als deze jongeman ingenieur geworden is, wil hij
een bijdrage leveren aan de technische ontplooiing van zijn land en vindt een methode
uit om Fellowfrezen in eigen land te vervaardigen, waarvoor hij in de pers geprezen
wordt. Dan beginnen de grote zuiveringen, waaraan ook hij ten prooi valt. Zijn
moeder, die als hoofd van de typekamer bij een uitgeverij werkt, kan zijn verdwijning
niet accepteren. Ze is bereid aan te nemen dat haar aanbeden directeur, haar typiste
Natasja, Alik, de vriend van haar zoon, en al die duizenden anderen gevaarlijke
contra-revolutionairen en saboteurs zijn, zoals de kranten schrijven, doch bij haar
zoon moet een vergissing in het spel zijn.
Weken en maanden trekt ze van het ene bureau naar het andere en brengt al haar
vrije tijd door met wachten in eindeloze rijen, zich afzijdig houdend, want al die
mensen om haar heen zijn de familieleden van verraders. Tenslotte wordt ze zelf in
de bedrijfskrant als saboteur aangemerkt, zodat ze ontslag neemt. Ook dit berust op
een misverstand, meent zij. Ze gaat voedsel hamsteren voor haar zoon, die wel gauw
zal schrijven, en als ze verneemt dat er mensen worden vrijgelaten, vertelt ze overal
rond dat hij geschreven heeft en spoedig thuiskomt. Als er tenslotte een brief van
hem komt, waarin hij vraagt stappen bij de regering te ondernemen, beschouwt ze
dit als een provocatie en verbrandt de brief.
Een menselijk en leesbaar verhaal, maar op bepaalde punten niet overtuigend. Zo
doet het geloof van de hoofdpersoon in de bedoelingen van haar regering bijzonder
naïef aan en is ongetwijfeld niet representatief voor wat haar landgenoten in die tijd
geloofden. Er zullen er miljoenen geweest zijn, die
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de verhalen over contrarevolutie en fascistische spionnage lariekoek vonden. De
naïviteit, waaronder de hoofdpersoon van het verhaal gebukt gaat, is tevens
kenmerkend voor de stijl van het boek. Als ik al de illusie had dat elk naar het westen
gesmokkeld manuscript een meesterwerk der literatuur is, dan ben ik daar wel van
teruggekomen. Een dame op leeftijd heeft een verhaal geschreven over door haar
ondergane smartelijke gebeurtenissen - zij heeft haar man verloren tijdens de
zuiveringen, zodat het boek zonder twijfel autobiografisch is -, doch daardoor ontstaat
nog geen literatuur. Men kan bewondering hebben voor haar moed, doch dit sluit
niet uit dat deze roman niet boven het peil van een damesroman uitkomt.
Anton Fasel

Gooi toch geen voedsel in de vuilnisbak
J. Bernlef, De verdwijning van Kim Miller, Em. Querido, Amsterdam
1969.
Zo op het oog biedt deze pocket voor elk wat wils, want het grote publiek, dat gewend
is op titel en omslag af te vliegen, zal verlekkerd naar de schaarsgeklede
schoonheidskoninginnen staren, terwijl bij de fijnproever de naam Bernlef
verwachtingen wekt van uren litterair genot in een hoekje bij de haard. Ik vind die
omslag nogal verneukeratief, aangezien hij geen enkele relatie heeft met de inhoud.
Er worden géén stoeten mollige meiden in de kont geknepen en ook vinden er geen
woeste feesten plaats in een of andere filmische entourage, waarbij in één nacht
tienduizenden guldens (dollars) er met zuipen en gokken worden doorgejaagd. Geen
kijkje derhalve in de wulpse wereld van rijke, kalende viezeriken en schone,
eervergeten fotomodellen, zoals de omslag en de toelichting op de achterflap (Een
roman van een fotomodel, verwerkt in een verhalenbundel) suggereren, maar
verhaaltjes over een mannetje, dat vier blikken doperwtjes en een volle pot pindakaas
in de vuilnisbak werpt. We blijven derhalve in ons eigen milieu, zodat ik mij volkomen
gerechtigd acht om - ongetwijfeld uit naam van velen - de nederlandsche literatoren
in het algemeen en de heer Bernlef in het bijzonder te verzoeken toch geen voedsel
in de vuilnisbak te gooien, aangezien zovelen, die het zoveel minder hebben dan wij,
ernaar zitten te snakken.
Dat we hier met een fotomodel te doen hebben en niet b.v. met een wijkzuster of
graalleidster, alsook, dat wij geconfronteerd worden met een
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‘roman’, blijkt overigens alleen uit bovenvermelde toelichting. Degene, die het boek
onbevooroordeeld leest, b.v. omdat hij niet geïnteresseerd is in flapteksten, leest acht
verschillende korte en zeer korte verhalen, waarin geen fotomodel voorkomt en
waarvan hij niet geneigd is te veronderstellen, dat ze in enig verband tot elkaar staan.
Zelfs van de drie verhalen, die De verdwijning van Kim Miller I, II en III heten, blijkt
de samenhang alleen uit de titel. I (verhaal 1) beschrijft een boerenman, die een
hondje naar de buren brengt en een auto ziet verongelukken, waarbij een jonge vrouw
om het leven komt. Politie erbij, tèèè-tèèè tèèè-tèèè de ambulance, vrouw wordt
afgevoerd. Einde verhaal. In II (verhaal 4) inventariseert een stadse man de flat van
een vrouw, die er niet is en vermoedelijk ook niet terugkomt, waarbij hij zich te
buiten gaat aan spilzucht en verkwisting door vier blikken doperwtjes en een volle
pot pindakaas in de vuilnisbak te gooien. Einde. (N.B. Het telefoonnummer van het
Leger des Heils te A'dam is: 020-241703. Dit voor mensen die teveel doperwten en
pindakaas in huis hebben). In II (verhaal 8) zit een oudere heer c.q. man in de bus
tegenover een jong meisje, dat hem vaag aan iemand herinnert. Einde. Op dat moment
is Kim, mogen we aannemen, definitief verdwenen. De andere vijf verhalen gaan
niet over Kim, of toch, of niet, of wel? De schrijver, die, romanticus als hij is, in
verhaal 2 op zoek is naar nog niet ontdekte gebieden en daarom op Ibizza (of eiland
verderop) is neergestreken, loopt daar wat rond en ontdekt een schilder, die zijn
doeken elke dag bijwerkt om ze te laten kloppen met de werkelijkheid. Einde. In
verhaal 3 kan een man na een avond van veel drank zich niet herinneren wat hij de
afgelopen nacht gedaan heeft - een ‘blackout’ noemt hij dat -, reden waarom hij
vrienden en magen opbelt om achter de waarheid te komen, alsook om de herkomst
van een dameszakdoek te achterhalen. Een hoop drukte om niks. De schrijver heeft
kennelijk nooit in een dorpsharmonie gespeeld en ook is hij nooit lid geweest van
een kegelclub; anders zou hij wel met z'n katterige kop in zijn nest gekropen zijn in
plaats van allerlei mensen te gaan opbellen die evenmin fris zijn. In verhaal 5 komt
een man terug naar een stadje om een vrouw terug te zien, met wie hij niets anders
deed dan vechten en van wie hij een jaar tevoren gescheiden is. Begrijpelijk, die
scheiding, als wij weten dat er hele fauteuils door de tuindeuren gesmeten werden.
Zoiets is voor een man uit de middenstand, die er hoogstens een paar blikken
doperwtjes of een pot pindakaas tegenaan kan gooien, vandaag aan de dag niet meer
te betalen. Ze is toen gaan samenwonen met een advocaat, maar ook daar is zij - na
enorme verwoestingen te hebben aangericht, neem ik aan - weer verdwenen, zodat,
als de man en de advocaat elkaar ontmoeten, er een sfeer van verbroedering en
lotsverbondenheid ontstaat, met als gevolg dat de man zich in het hotel laat inschrijven
als ‘advocaat’. De vrouw krijgt hij niet te
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zien, aangezien zij haar actieradius heeft verwijd tot het zuiden des lands en juist een
raid onderneemt op Eindhoven, dat, naar wij weten, zich zo prachtig heeft hersteld
van de gevolgen van de oorlog. In verhaal 6 gaat een jongeman op bezoek bij de
ouders van zijn duitse verloofde en hoort alsmaar de stem van zijn overleden vader,
die naar hij aanneemt zijn huwelijk met een moffin zou hebben afgekeurd. Men
drinkt, eet en keuvelt wat en dan ziet hij op de logeerkamer een foto van het gezin.
Zijn a.s. schoonvader heeft een vierkant snorretje onder de neus. Verhaal 7 is verreweg
het langst en verreweg het onsamenhangendst. Ter bevordering van de symmetrie
ware het wellicht beter geweest het in drieën te kappen, hetgeen zonder bezwaar had
kunnen gebeuren. We horen veel flarden van zinloze gesprekken tussen onbekenden,
we beluisteren een zinloos interview en zien een zinloze bioscoopvoorstelling en
daar tussendoor legt de held van het verhaal hele afstanden af, met in zijn zak de pijp
van een vriend. De pijp is door de vriend achtergelaten op zijn (de man's) kapstok
toen hij (de vriend) bezig was zijn (de man's) vrouw te versieren. De man gaat naar
het huis van de vriend en versiert van de weeromstuit diens vrouw, althans, als hij
vertrekt bevindt zij zich naakt in de kamer, zodat we mogen aannemen dat hij niet
gekomen is om sigarenbandjes te ruilen. Des avonds houdt het viertal een
oernederlandse verjaardagsbijeenkomst, waarbij veel wordt gedronken, gedanst en
nogal onbenullig gepraat, doch alles in het nette. Geen ordinaire praktijken, geen
verspilling van conserven en pindakaas en het meubilair blijft er heel bij. Bij het
vertrek, als de anderen even weg zijn, legt de man de pijp in de asbak.
Ik wil gaarne aannemen, dat deze acht verhalen bedoeld zijn als een roman en niet,
bijvoorbeeld, door de schrijver zijn bijeengeharkt uit werk dat hij nog in zijn
bureauladen had liggen. Tevens ben ik bereid aan te nemen, dat, als je er maar lang
genoeg over nadenkt, er een samenhang tussen de verhalen onderling te ontdekken
zal zijn. Ik geloof echter, dat de schrijver zijn lezers overschat als hij probeert
raadselspelletjes met ze te spelen. De verhalen lijken onaf en blijven als kleffe
oliebollen op de maag liggen, de beschreven gebeurtenissen zijn oninteressant. Wat
te denken van zinnen als: ‘Ondanks dat de bedrijvigheid op het uur waarop ik in het
dorp arriveerde vanwege de hitte gering was,....’; ‘Een oude man stond op een
keukentrapje en was bezig een muur wit te schilderen, zag ik, toen ik op het dakterras
van het huis dat ik gehuurd had stond’. De allereerste zin vind ik ook al zo
merkwaardig: ‘De man en de donkerbruine herdershond stonden naast elkaar in de
deuropening’. Vast een ontzettende joekel van een hond en een héél klein mannetje,
een dwerg of zoiets.
Anton Fasel
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De verzamelde gedachten van Ward Ruyslinck
Ward Ruyslinck, De Karakoliërs, Brussel-Den Haag; 1968
In het Vlaamse proza treffen we het merkwaardige verschijnsel aan, dat er naast een
reeks schrijvers van uitzonderlijk formaat (Boon, Claus, Michiels, Raes, Geeraers,
De Wispelaere, Roggeman, Brouwers e.a.) een groep auteurs optreedt die een heel
ander gemeenschappelijk kenmerk hebben: nadat ze in aanvang tot die grote groep
van hoog niveau schenen te gaan behoren, en, vooral in Nederland, bijzonder populair
werden ook vanwege hun grote productie, is de kwaliteit van hun werk na dat enkele
veelbelovende boek in een flink tempo gedaald, gingen ze over tot een geleuter dat
je zelfs in de Noordnederlandse proza-litteratuur (waar Hermans, Vestdijk en Wolkers
het met zijn drieën moeten doen) zelden aantreft. Een paar sprekende voorbeelden:
Johan Daisne (die na het grandioze De man die zijn haar kort liet knippen en in
mindere mate Zes domino's voor vrouwen en De trap van steen en wolken geen werk
van enig niveau meer heeft afgeleverd, en wiens Baratzeartea eenvoudigweg
weerzinwekkend is), Hubert Lampo (een zelfde verhaal, waaraan nog kan worden
toegevoegd dat Daisne en Lampo hun boerenbedrog met boerenslimheid als
‘magischrealisme’ weten te verkopen), Jos Vandeloo (Het gevaar en De muur erg
goed, maar nu ook volledig door de mand gevallen met De coladrinkers) en ga zo
maar door. Minder relevant, maar erg aardig, is dat deze auteurs stuk voor stuk ook
maatschappelijk enigszins verdacht zijn: hetzij reactionair, hetzij ‘gematigd
progressief’ (u weet wel, voor ‘vrede’ en ‘vrijheid’ en dat soort zaken, maar hevig
verontwaardigd over alles wat jong, links, revolutionair, langharig enz. is) - terwijl
de eerste groep duidelijk links is.1).
Ook Ward Ruyslinck heeft zich nu definitief bij de babbelaars gevoegd. Ook Ward
Ruyslinck leverde in het begin van zijn carrière een belangrijk boek af: De ontaarde
slapers, maar bewoog zich sindsdien in een dalende lijn (met een enkel uitsteekseltje:
Wierook en tranen, Het dal van Hinnom) - die uitliep op het miserabele Golden
Ophelia en Het ledikant van Lady Cant, en waaraan nu een volslagen dieptepunt is
toegevoegd: De Karako-

1) Jammer overigens dat links en kwaliteit niet overal en altijd zo hoog correleren als nu in
Vlaanderen. Het zou het leven een stuk makkelijker maken.
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liërs. Een boek dat zo slecht is, dat je het eigenlijk niet zou moeten bespreken. Om
éen reden echter verdient het toch een uitvoerige behandeling: het heeft zo'n beetje
alle bedenkelijke kenmerken in zich die bij de eerdergenoemde auteurs (in gunstige
gevallen) afzonderlijk voorkomen, zodat het dus model kan staan voor een stroming.
Ruyslinck heeft aan zijn boek een woord tot de criticus vooraf laten gaan, dat te
onnozel, te pedant, te typerend ook, is om het niet te citeren: ‘CRITICO SALUTEM.
De schrijver heeft het niet nodig geoordeeld om, zoals sinds enige tijd gebruikelijk,
bij de titel de breisteek (inderdaad!) aan te geven die hij gebruikte bij het opzetten
van dit boek. De criticus is dus volkomen vrij in de keuze van zijn rubricering: een
roman, een NR, een relaas, een project, een suite, een verhaal, een lotgeval, een geval,
een humoreske, een satire of wat dan ook. (Dit zich op volkomen inadequate en
onsympathieke wijze afzetten tegen alles wat maar naar moderne stromingen in de
kunst riekt, komt vaker bij Ruyslinck voor, zowel binnen zijn werk - waar het duidelijk
buiten de tekst valt; ik noem nog een voorbeeld - als daarbuiten. Men herinnere zich
zijn beruchte lezing over “drek- en driftliteratuur”. Overigens vergeet Ruyslinck aan
zijn rubricering toe te voegen: niets.) Het verdient echter aanbeveling, dat hij geen
twee bladzijden tegelijk omslaat; bij een boek als dit zou de leesbaarheid eronder
lijden. W.R.’ Inderdaad. Men kan er beter vier tegelijk omslaan.
Eerst maar even de ‘inhoud’: aan het koninkrijk Karakolië zal een officieel bezoek
van een week gebracht worden door de president van een volkomen onbekend
bananenrepubliekje, Sukadië, dat ergens in de Stille Oceaan ligt. De organisatie van
dit bezoek komt vrijwel geheel neer op de schouders van de kabinetschef van de
Eerste Minister; de koning is ziek, en ook de Eerste Minister moet enkele dagen het
bed houden. Het boek beschrijft de bezigheden van Soubras, de kabinetschef,
gedurende het bezoek van president Kanokoemba Goem, en de belangrijkste fasen
van dat bezoek. De tekst is in hoofdstukken ingedeeld, die alle een motto hebben
meegekregen: een gefingeerd citaat, in het Duits, Frans, Engels of Latijn, uit een
gefingeerd werk van ene W. Ruyslinck. Leuk bedacht. Zo luidt bijv. het motto boven
het vierde hoofdstuk: Developing countries are inhabited by people that have learned
to eat with their mouths shut in expectation of food to be sent to them by civilized
nations. (W. Ruyslinck, The roaring sixties)
Na het eerste hoofdstuk, waarin voorbereidingen voor het bezoek worden getroffen,
worden achtereenvolgens beschreven: de aankomst van Goem; de rijtoer door de
stad; de abusievelijke arrestatie van Soubras, een vergissing die pas na geruime tijd
wordt rechtgezet; het plaatsen van een boom
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voor het hotelraam van Goem; het bezoek aan een inrichting voor geesteszieke
kinderen; het bezoek aan de dierentuin (op weg waarheen de stoet moet wachten
omdat ze een andere stoet kruisen, nl. die waarin de winnaar van de Ronde van Italië
zich bevindt); Soubras' onderzoek in het geheime archief van de Eerste Minister,
waardoor de lezer een kijkje krijgt in allerlei aardige Karakolische
regeringsschandalen; Soubras' mislukte naaipartij met zijn beeldschone secretaresse
Hennie Dieben; het bezoek aan de gevangenis (nadat er eerst in het hotel met Goem
en diens gezelschap wat van de bijzonder koppige nationale Sukadische drank is
gebruikt, zodat Soubras' gedrag uit de hand gaat lopen), waar gesproken wordt met
rebellerende studenten en kunstenaars; het bezoek aan de kliniek van Dr.
Brummschädel, waar d.m.v. orgaantransplantaties een Golem, een artificiële
supermens geschapen is, die echter vlak voor het bezoek zelfmoord heeft gepleegd;
de receptie aangeboden door de Sukadische kolonie in Karakolië (waar Soubras
wederom teveel drinkt, en o.a. Hennie ziet versieren door een mooie, donkere
diplomaat); een bezoek aan een Karthuizer-klooster, dat geënsceneerd is omdat Goem
een heilige wilde ontmoeten (Karakolië is volgens zijn reisgids bekend om z'n
heiligen); en tenslotte het bezoek aan de wapenfabriek van R. Stal & Killer, dat
vroegtijdig wordt afgebroken omdat in het vredige Sukadië een stamopstand is
uitgebroken, zodat Goem direct terug moet - wat overigens de wapenfabriek op de
valreep een onverwachte order oplevert.
Centraal in het boek staat de tegenstelling tussen enerzijds de simpele ziel Goem,
fraai opgedirkt, krompratend, kinderlijk verbaasd over alles wat hij ziet, maar die in
zijn eenvoud voortdurend allerlei ‘natuurwijsheden’ verkondigt, anderzijds het
‘beschaafde’ Karakolië, met z'n bureaucratie, z'n technocratie, z'n plutocratie, z'n
klootjesvolk.
Alle bezwaren die tegen De Karakoliërs zijn aan te voeren, hebben éen duidelijke
grondoorzaak: Ruyslinck heeft een koekblik. In dat koekblik bewaart hij zijn
aantekeningen; grapjes, woordspelinkjes, ideetjes, wijsheden, citaten, enz. enz. Maar
zo'n blik wil wel eens vol raken, en dan moet die verzameling de eenvoudige lezer
worden aangeboden. (Ik weet niet of het echt zo is - al durf ik er wat onder te
verwedden - maar ik word in mijn mening gesterkt door de hoofdpersoon uit De
stille zomer, een schrijver. Die heeft ook een koekblik met notitieblaadjes, en wanneer
hij aan een verhaal of roman begint haalt hij het koekblik te voorschijn en spreidt de
zaak voor zich uit. Dan begint de ellende - er wil uiteraard geen redelijke tekst uit
voortkomen).
Ruyslinck wilde dus al zijn grapjes, zijn ideeën over godsdienst, zijn citaten, zijn
opmerkingen, zijn filosofieën, zijn kritiek op 101 Belgische eigen-
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aardigheden in de vorm van een verhaal gieten (over de waarde van die notities kom
ik nog te spreken). Dat werd toen de satire De Karakoliërs; in een satire kun je een
hoop kwijt, vooral als je leuk wilt zijn. Maar zó iets lukt natuurlijk nooit. Men mag
al blij zijn als een schrijver éen menselijk probleem, éen existentieel thema, of wat
ook, d.m.v. een roman of verhaal aan de orde weet te stellen. Bij Ruyslinck ontstaat
een als los zand aan elkaar hangende reeks aantekeningen, die op een hopeloos
geforceerde manier een verhaaltje vormen, een verhaaltje dat dan ook nergens op
slaat. Het is Ward Ruyslinck die bezwaren heeft tegen de wijze waarop gearresteerde
linkse studenten en kunstenaars behandeld worden (en ook tegen die mensen zelf
trouwens), en dús brengt president Goem een bezoek aan de gevangenis - het is Ward
Ruyslinck die er bepaalde ideeën over godsdienst op nahoudt, en dús bezoekt Goem
een klooster - het is Ward Ruyslinck die het woordje ‘artis-tiek’ bedacht heeft, en
dáarom brengt Goem een bezoek aan de dierentuin, zodat Ward Ruyslinck Soubras
kan laten zeggen dat zijn vrouw niet artis-tiek is - het is Ward Ruyslinck die... enz.
enz.
Er is dus een soort satire ontstaan. Omdat het een satire is heet België niet gewoon
België, maar Karakolië, heten Boudewijn en Fabiola Hegemon en Popola, heet
Schramme Crabbe, heet Hugo Claus Schobber enz. - Maar anderzijds heet de
Sovjetunie gewoon de Sovjetunie, Suriname Suriname en Rudi Dutschke Rudi
Dutschke. Karakolië had dus ook beter gewoon België kunnen heten - maar nee, dan
was het geen satire meer geweest en hadden dus allerlei onzinnige gebeurtenissen
(zelfs een, in dit kader niet passende, science-fiction-achtige: de Golem-episode),
die Ruyslinck nu eenmaal nodig had om zijn ideeën kwijt te kunnen, niet kunnen
plaatsvinden. Aan de andere kant moest de Sovjetunie gewoon de Sovjetunie blijven
heten, anders was het ècht een satire geworden en was wellicht niet duidelijk geweest
dat België ‘bedoeld’ werd, en dan had Ruyslinck zijn ideeën over de Sovjetunie,
over de linkse studentenbeweging, over de koloniën enz. weer niet kwijt gekund,
dan had hij ook zijn kijkje in het persoonlijk leven van Soubras, met name diens
vrijerij met Hennie (die binnen deze satire natuurlijk volkomen in de lucht hangt)
niet kunnen opnemen, hij had de citaten, die de personen, zelfs de grootste analfabeten,
voortdurend naar elkaars hoofd slingeren, niet kunnen spuien, hij had zijn grappen
bij zich moeten houden, hij had zijn bezwaren tegen de experimentele poëzie niet in
de mond van Soubras kunnen leggen (ook in Het dal van Hinnom spreken personen,
die waarschijnlijk nooit een letter poëzie hebben gelezen, n.a.v. een wel zeer toevallig
opgevangen radio-uitzending hun, nee Ruyslincks, opinie over moderne poëzie uit)
- kortom, dan had het koekblik dicht moeten blijven. En wat zat er nu in dat blik?
Grapjes, spitse dialoogjes e.d. ‘Hij droeg links en dacht rechts’ heet het
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van Soubras (pg. 7). Op pg. 12 is Soubras zo opgewonden geraakt door de aanblik
van zijn mooie secretaresse, dat hij, wanneer hij met het bureau Buitenlandse
Betrekkingen wil bellen, de telefoniste aansluiting verzoekt met ‘buitenechtelijke
betrekkingen’. Van de koning en de koningin heet het: ‘In de hal liep hij tussen de
grote, ingelijste portretten van koning Hegemon en koningin Popola door. Hunne
Majesteiten keken de hele tijd tegen elkaar aan, over de hoofden van de bezoekers
heen. Misschien is hij daar ziek van geworden, dacht Soubras, als je van 's ochtends
tot 's avonds tegen je eigen vrouw aan moet kijken’ (pg. 18). Hennie Dieben draagt
aan haar jarretelle een klein horloge; ‘Hij was gek op jarretelles, en een jarretelle die
ook nog tiktakte, nou, dat was de volle lepel. Een seksbom met een tijdbom onder
haar jurk, ga het maar eens zoeken.’ (pg. 36) Een hip meisje in een ‘voyante
psychedelische jurk’, dat zich tussen het publiek bevindt dat de stoet van Goem
gadeslaat, heet een ‘psychedelletje’ (pg. 65). ‘Artis-tiek’ - ik noemde het al. Pg. 69.
Wanneer Soubras Hennie aan het versieren is, en het gesprek al gauw op de sexuele
toer gaat, zegt Hennie, om aan te geven dat ze niet vies is van een nummertje: ‘Ik
laat mijn grondsopje niet verzuren’ (pg. 85). Het meisje waarmee Goem de nacht
heeft doorgebracht heet Terry, (want!) wanneer Goem aan haar terugdenkt heet dit
zijn ‘miss-terrieuze verbeelding’ (pg. 115). Enfin. Voor wie nieuwsgierig wordt, er
is meer. Sommige van deze grappen worden door de personen in het verhaal
uitgesproken. Men zou ze dus de verteller niet kwalijk kunnen nemen, d.w.z., meestal
kan dat niet. Hier echter wel: de verteller maakt zelf even lullige opmerkingen, en
wanneer een personage in een dialoog zo'n opmerking maakt, en er staat bij: ‘zei hij
ironisch’ of iets dergelijks (de lezer weet dan tenminste dat hij dient de glimlachen),
kan men dit de verteller wel degelijk kwalijk nemen.
Rake beschrijvingen van personen. Kan men Ruyslinck bovengenoemde flauwekul
nog vergeven (hij heeft geen gevoel voor humor, klaar uit), ernstiger wordt het,
wanneer allerlei lieden en groepen op een niet alleen zwakke en onwaarschijnlijke,
maar ook onsympathieke manier beschreven worden. Onwaarschijnlijk: het is al
ondenkbaar dat een president het soort bezoeken aflegt dat Goem aflegt (maar ja,
het was een satire... maar ja, het was ook een roman... maar ja, het koekblik moest
immers leeg...), even ondenkbaar is echter de figuur van Goem: op de ene bladzijde
afgeschilderd als een halve wilde, die bijv. over een kerk opmerkt: ‘Basilica, vous
dites? Une église? Ah oui, je vois, waar samenkomen de gelovigen om te zijn
stilzwijgend en te ontbloten het hoofd’ (pg. 26) en die op een andere plaats ‘de
immanentie van God, de vrijheid van het religieuze geweten en de menselijke
solidariteit als de geestelijke grondslagen van de Universele Broederschap’
proclameert (pg. 150), die nauwelijks Frans spreekt, maar die wel typisch idiomatische
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grapjes maakt, die hij met zijn kennis van het Frans onmogelijk kàn maken: ‘Wij
geen buffels in Sukadië hebben, mossieu le ministre. Asoema tati. Wij de taaiste
dikhuiden gezien hebben in Europa’ (pg. 162). Onsympathiek (waarbij ik de
opmerkingen uit de mond van de personages nu weglaat): president Goem en zijn
gezelschap worden op de volgende wijzen beschreven: ‘De president was 45 jaar,
ongehuwd, theosoof (richting Krisjnamoerti, maar nog steeds sterk beïnvloed door
de natuurgodsdienst van zijn vaderen), sprak behalve zijn moedertaal een mondje-vol
casserole-Frans, had een speciale voorliefde voor gemarineerde wijnbergslakken,
was gek op lawaaierig en kleurig vuurwerk, in het bijzonder op “de gillende
keukenmeid”, sliep bij voorkeur in een hangmat en had enige belangstelling voor
erotische poëzie die...’ enz. (pg. 13-14). ‘Soubras stak automatisch zijn hand uit,
drukte een zwarte aapachtige hand die ter hoogte van zijn navel uit de mouw van
een gala-uniform bungelde, en nog een stuk of wat andere zwarte apehanden die uit
civiele mouwen bungelden en helemaal op het laatst, toen hij dacht dat er niets meer
te drukken viel, een magere, gerimpelde, kokoskleurige hand die uit de plooien van
een bonte sarong naar hem opzweefde’ (pg. 22). Wanneer de Eerste Minister, direct
na de ontvangst, even de stoet heeft laten stoppen omdat hij een plasje moet doen
(een van de vele koddige situaties die het boek rijk is) staat er: ‘Soubras antwoordde
niet. Een onbehaaglijk gevoel kwam over hem. Hij zat zich af te vragen wat er in de
huidige situatie precies van hem verwacht werd. Waarschijnlijk was het de bedoeling
dat hij zolang de honneurs waarnam, dat hij het halsbrekende gesprek met de
Generalissimus gaande hield, zich voortslingerend van liane naar liane, van de ene
zoete amandelboom naar de andere’ (pg. 27). ‘Goem leunde achterover, nam zijn
kepie af, veegde met zijn zakdoek de zweetband schoon, zette de kepie weer op - hij
vatte hem niet bij de klep, maar omspande met beide handen de riem, op de manier
zoals je een vederbos opzet -’ (pg. 28). ‘Ook Kanokoemba, Sigala en de meestal
zwijgzame “leeslamp” hadden na een tijdje het hooi binnen: ze begonnen met
uitpuilende ogen en drukke gebaren door elkaar te wauwelen, in het Frans, in het
Sukadisch, in het Indisch, in een soort van Papiamentoe, en ademden zwaar door
hun brede, platte chocoladen en kokoskleurige neuzen’ (pg. 101). ‘Zij zongen niet.
Zij kwaakten en glimlachten en gebruikten mooie, poëtische woorden die uit hun
wijde kwebbels tevoorschijn bobbelden als pingpongballetjes uit de mond van een
goochelaar’ (pg. 102-103). ‘Ook zijn neus was vochtig, als de snoet van een poedel’
en ‘Hij glom als een verbrande oliebol en vouwde de handen over zijn buikje samen’
(pg. 105). ‘(), zuchtte Kanokoemba. Hij zette zijn kieuwen open en keek, de handen
verstrengeld op zijn schoot, vol kinderlijke verrukking naar... etc.’ (pg. 143).
Andere briljante beschrijvingen: van de Eerste Minister wordt o.a. gezegd:
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‘de minister grijnsde, drukte heel zacht en heel teder, bijna zoals je voor het eerst
een meisje zoent, een viooltjesblauwe pochet tegen zijn lippen en dook achter zijn
bureau’ (pg. 10-11). Van Hennie heet het: ‘Ze zat daar weer zó, net alsof ze het erom
deed, alsof ze heel goed wist hoe weinig er nodig was om zijn hormonaal evenwicht
te verstoren. En zo weinig was dat ook weer niet, want ze had een prachtig stel benen
en uitzonderlijk goedgevormde dijen, een lekker zittend en meegevend zadel voor
een man die wel eens van een ritje hield - buiten de diensturen wel te verstaan, nee,
niet onder het werk, zo'n duikerse harddraver was hij niet’ (pg. 11). Een persoon die
door de veiligheidsdienst bij Goems aankomst wordt verwijderd wordt ‘een druk
gesticulerend mongoloïde heertje met een handkoffertje’ genoemd (pg. 21). De linkse
studenten heten ‘pseudo-intellectuele teringlijders’, in de mond van de eerste minister
weliswaar, maar de verteller zelf: ‘De studenten werden weer onrustig, in Parijs, in
Berlijn, in Rome, in Madrid; straten werden opgebroken, auto's werden omgekieperd
en in brand gestoken, universiteitsgebouwen en theaters werden bezet en
ambassaderuiten werden uitgegooid. Terwijl Rode Rudi zijn wonden likte, liet
Cohn-Bendit het wilde snuiven en hinniken van een ongezadeld kirgiezenpaard horen:
aan een journalist van Le Monde verklaarde hij, roerend in een glas yoghurt met
aalbessensap, dat...’ enz. (pg. 94). Bij het bezoek van Goem aan de gevangenis wordt
gesproken met een jeugdige gevangene, een schilder, beschuldigd van omgang met
een minderjarig meisje en van druggebruik, bijgenaamd De Rooie: ‘De Rooie
krabbelde geeuwend van zijn brits op: “Godverdomme, kunnen jullie me niet laten
maffen? Ik heb schijt aan jullie poppenkast.” Krauwend in zijn rosse baard, staarde
hij met dikke slaapogen naar de vriendelijk lachende Goem in zijn kakelbonte peplos:
“Asjemenou... Ben ik high? Ik heb toch geen prikje gekregen? Look at this: Papa
Doc!”’ (pg. 114). Diezelfde Rooie roept op pg. 116 de bezoekers na: ‘Ellesdee zal
zegevieren!’ In dezelfde gevangenis ziet Soubras door het raampje van een celdeur
de dichter Harry Schobber (Claus). Over Claus het volgende: ‘“Waarom hij een
donkere bril ophebben?” vroeg Sigala, die door het kijkglaasje naar de omstreden
Karakolische dichter stond te gluren. “Die neemt hij nooit af. Hij gaat er zelfs mee
onder de douche,” zei de directeur. “Nou ja, dichters en dat slag van mensen hebben
van die eigenaardigheden....”’ (pg. 119). En: ‘Terwijl de anderen alweer doorliepen,
keek Soubras zelf ook heel even in cel 16 naar binnen. De dichter legde juist zijn
pen neer, pulkte in zijn neus en nam met de andere hand een pindanootje uit de bijna
lege linnen zak, die als een afgezakte slodderkous op het schrijftafeltje lag. Daarna
begon hij, zonder zijn donkere bril af te nemen, weer te schrijven, met trage en
sierlijke halen, als een monnik met een oogkwaal in een middeleeuwse cel. Onder
het schrijven wreef hij met de hand, waarmee hij zijn neusholte had geëxplo-
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reerd, over zijn dij, over zijn linnen pantalon, die uit net dezelfde stof scheen te
bestaan als het pindazakje. Het zakje was hoogst waarschijnlijk uit een lap overschot
van de pantalonstof gemaakt, door zijn vrouw. Toen hij hem daar zo zag zitten, in
het flauwe schijnsel van de 25-watt lamp boven zijn hoofd, begreep Soubras waarom
Schobber in het schandaalstuk van hem Jezus niet had willen uitbeelden met een
stralenkrans. Hij wou de stralenkrans voor zichzelf behouden. Hij wou een martelaar
worden van het nieuwe geloof, dat in vrije verzen, vrije dialogen, vrije discussies en
vrije vergaderingen de mens, ook de Godmens, poogde te bevrijden van het allerlaatste
dat hem gescheiden hield van de andere mensen: zijn lendendoek.’ (pg. 119-120).
Enfin, de lezer ziet het: juweeltjes van beschrijvingskunst.
De gedachten, tenslotte. Bovenstaande ellende vormt de verpakking van het
zwaardere werk uit het koekblik: de gedachten van Ward Ruyslinck. Natuurlijk zijn
niet al die gedachten van Ruyslinck zelf, er zijn er ook bij die door de personages
worden geuit, en dan kan men ze niet altijd de verteller aanwrijven (soms wel, zoals
het belachelijk maken van de moderne poëzie, totaal irrelevant in het verhaal). De
ideeën van de verteller zijn echter zéker van Ward Ruyslinck, want waarom schrijf
je anders een satire. Dit wil niet zeggen dat al die ideeën onsympathiek zouden zijn,
integendeel, maar ook die ideeën waar men als behoorlijk mens mee kan instemmen
(zie 5, hieronder) zijn zó oudbakken, zó cliché, dat het geen enkele zin heeft ze in
een litteraire tekst te verpakken, (tenzij dat een keihard, Lenny Bruceachtig verhaal
wordt), en vooral niet in een oubollige semi-satire. Een paar voorbeelden:
1. Ruyslincks creatie van de Golem, de supermens, samengesteld uit zeer
ontwikkelde organen van bekende personen (de stembanden van een bariton bijv.,
de hersens van een geleerde enz.). De Golem pleegt zelfmoord, van eenzaamheid.
Afgezien van het feit dat deze science-fiction-episode volkomen buiten het
dagelijks-satirische kader van het boek valt, is het idee zo oud als de weg naar Rome.
2. Het aan de kaak stellen van allerlei Belgische schandalen, door Soubras een
kijkje in het geheime archief van de Eerste Minister te laten nemen. De door Amerika
verboden levering van tractoren aan Cuba bijv. Die schandalen zijn elders uitvoerig,
en veel adequater, uit de doeken gedaan.
3. Ruyslincks denkbeelden over het katholicisme, speciaal over het kloosterleven
(waarvoor Goems bezoek aan een heilige ‘geforceerd’ moest worden); denkbeelden
die ieder mens met enig gezond verstand allang met zijn klompen aanvoelt, maar die
hier als origineel worden aangeboden.
4. Ruyslincks opinie over de bureaucratie, die zo traag werkt e.d. Ook dit weet
iedereen. De episode met de boom is daarom, zoals iedere episode
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in dit boek, overbodig.
5. De voorstelling van de wapenfabrikant als een gewetenloze handelaar (in
mensenlevens), die in koude oorlog-terminologie over het bolsjewistische gevaar
spreekt, en door wie een klein vredig eilandje ‘modern’ zal worden, is natuurlijk niet
onsympathiek, en ook niet zo erg onwaar, maar zó ongenuanceerd en zó overbekend,
dat ook dit niet in een roman, of een satire, in elk geval een boek ‘dat een schril licht
werpt op...’, gewurmd hoeft te worden. Op een spandoek heeft het zin ongenuanceerd
te zijn (maar Ruyslinck maakt demonstranten in zijn werk meestal belachelijk) - in
een roman niet. Voor een demonstratie heeft het zin alle koekblikken te openen voor een roman niet.
J.J. Wesselo

Correspondentie
Nog iets over soep
Toen ik in het Juni-nummer van RAAM het artikel van Maarten Beks over Kunst
en Soep had gelezen, dat wonderbaarlijk goed aansloot op dat over Europese kunst
van Lambert Tegenbosch omdat de daarin verwerkte idee dat het uitbeelden van de
werkelijkheid steeds het voornaamste doel was geweest ook door Kunst-en-soep
speelde, en wat is reëler dan soep?, voelde ik ogenblikkelijk enkele reacties opkomen,
al ben ik het dan in principe eens met zijn vaststellen van de analogie.
Ik was sinds enkele dagen thuis van een twee-weekse reis naar New-York, waar
ik lang in de verschillende musea had rondgelopen en ook de collecties in de kelders
had mogen bezichtigen. Bovendien had ik er allerlei mensen uit de kunstwereld
ontmoet en o.a. een bezoek gebracht aan Claes Oldenburg. Hij had het druk met de
verhuizing naar zijn studio in New-Haven die hij voor de zomermaanden wilde
betrekken (de hitte in New-York is ondragelijk, er is ‘niemand’ in stad) kwam terug
van de onthulling van zijn eerste uitgevoerde monument, het lippestift-monument
in Yale-University, moest de volgende dag de opening van zijn tentoonstelling in
Chicago gaan bijwonen, en zat verder tamelijk in met zijn gedane belofte om vier
maanden op uitnodiging van de Walt Disney Foundation in een studio in Californië
te komen werken voor 4800 $, een bedrag dat in Amerika laag is, en waarvoor de
kunstenaar dan de werken in die periode ontstaan aan de foundation moet afstaan.
De dag voorafgaande aan mijn bezoek had ik in het Museum of Modern Arts veel
van zijn tekeningen mogen zien, sommige alleen als fotografie. Meestal ontwerpen
voor zijn onuitvoerbare monumenten: voor Adlai Stevenson in de vorm van een hoed
die met het hoofd erin op de straat leek gerold als een hedendaagse Johannes de
Dooper. Monumenten in de vorm van een strijkplank, van een reusachtige ventilator,
een tunnel in de vorm van een neus, gebouwen in de vorm van een open pakje
sigaretten, een wasknijper
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of een schaar. Ook kwam ik in verschillende gallery's objekten van hem tegen, een
hamburger en een frankfurter met een prikkertje erin, een slappe schrijfmachine, een
slappe W.C., een wasbak, een Picasso. Objekten die in canvas of vinyl waren
uitgevoerd en tot voor kort door zijn vrouw Pat thuis op de naaimachine werden
gestikt, daarna met een soort plastic-sliertjes half opgevuld. De werkelijkheid waarmee
de toeschouwer in zijn dagelijks leven vertrouwd is geraakt zonder het voorwerp
iedere keer goed te bekijken, wordt geïmiteerd, is ontdaan van zijn functie, en in die
half flauwgevallen toestand wordt juist overduidelijk hoe zinneloos de vorm zonder
die functie is. Het is of zo'n voorwerp die werkelijkheid niet heeft aangedurfd, er
ergens tegenaan is blijven hangen. Het laat het lachwekkende en betrekkelijke van
de luxe in onze samenleving zien, en het volstrekt afhankelijke van de vormen ten
opzichte van de functie.
Oldenburg die als schilder is begonnen, heeft deze wijze van expressie zowat een
jaar of tien geleden gevonden en ontwikkelt hem steeds verder. En die
werkelijkheidsnabootsing van Oldenburg blijft steeds een zeer individuele vertaling
van hèm, een duidelijk herkenbare schriftuur. Hij geeft elk objekt in zijn vertaling
ervan in die slappe vorm een eigen poëtisch idioom mee, vooral daar waar hij objekten
kiest die voor de (amerikaanse) consument zulke afgesloten begrippen zijn geworden
als hamburgers en frankfurters, broodroosters, wasbakken, dat het oog ze niet meer
als opzichzelfstaande levende vormen noteert.
Het werk van Oldenburg is dan ook zo duidelijk herkenbaar dat het voor mij
onbegrijpelijk is dat Maarten Beks het soepblik van Andy Warhol aan Oldenburg
toeschrijft, al is zijn redenatie om dat soepblik heen onafhankelijk van de naam van
de maker. Trouwens, Oldenburg signeert nooit met meer dan zijn initialen, van
Warhol heb ik nergens een signatuur ontdekt, hij signeert zijn werk evenmin als de
reclame-ontwerpers die de etiketten voor de Campbell-soup hebben gemaakt. Toch
is die verwarring in wezen even vreemd als een Frans Hals voor een Rembrandt
houden of een portret van Van Dongen voor een van Modigliani of Matisse.
Het bewuste soepblik van Campbell, alias Warhol, ben ik in allerlei gedaantes
tegengekomen. In een van de restaurants van het Museum of Modern Arts hing het
als een wandkleedje in vilt uitgevoerd naast soortgelijke kleedjes van andere
popkunstenaars (Lichtenstein en Rosenquist). In het Whitney-Museum, speciaal voor
Amerikaanse kunst, hingen zes harde glanzende panelen met de bewuste soepblikken
naast elkaar op een wand, in de drugstores waren kleine pannelapjes te koop waar
het in ware grootte opstond: 49 cent. Zowel de bewonderaars van Warhol, een bekende
figuur in New-York wiens roerige privéleven duidelijk mee moet werken aan de
image, wiens malle sex-films in allerlei bioscopen draaien, die de pannelap-grap
doorhebben en best een vergankelijk Warholletje in de keuken wil hangen als de
huisvrouw die nog nooit van de man gehoord heeft maar des te meer van
Campbell-soup, zijn er de afnemers van. De werkelijkheidsnabootsing en de
verwarring soep en kunst zijn dus in Amerika minstens even groot als bij ons, waar
de Nachtwacht op de koektrommeltjes staat. Behalve dan dat ware
Rembrandtliefhebbers geen koektrommeltjes zullen aanschaffen omdat de blikken
reproductie al te beroerd is. Ook omdat preutse gedachten nog altijd dicteren dat
kunst verheven is boven voedsel, of het koek of soep is. In Amerika, waar geld en
verkoopbaarheid veel meer primair in het dagelijks leven staan zijn soep en kunst
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door hun verkoopbaarheid, hun economische positie, openlijk dichter bij elkaar dan
bij ons.
Euwenlang hebben de Amerikanen ge-
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tracht kunst te maken volgens de wetten en maatstaven die in Europa golden, de
resultaten ervan kennen wij hier nauwelijks, en ze hebben dan ook zelfs binnen
Amerika zelf nooit die verkoopbaarheid en beleggingswaarde van de europese kunst
gehaald. De producten kwamen neer op een mindere kwaliteit regionale kunst, even
ver van de nieuwste stromingen verwijderd als die van de socialistisch-realistische
scholen in Oost-Europa. Europese kunst werd (en wordt nog steeds) geïmporteerd
en duur verhandeld, de amerikaanse koper bepaalde de internationale markt.
En daar brak rond 1940 opeens een nieuwe periode aan: er bestond een eigen
amerikaanse kunst die niet voortgesproten was uit bestaande traditie, europese noch
amerikaanse, en die zich met de kracht van een gezonde boreling manifesteerde. De
esthetische haarkloverij, de verfijnde kleurtjes, de principes van vormen, kleuren,
materialen, onderwerpen, het werd alles door de jongens in Amerika overboord
gegooid. En er was feitelijk niets te gooien, want de hele bagage van traditie en
erfenis waarmee elke europese kunstenaar al komt hij uit een a-artistiek en
a-intellectueel milieu zich altijd meer of minder belast voelt, bestond voor de
amerikaanse kunstenaar niet.
Het begon met Action-painting, en daarop volgde de Hard-Edge, de Pop-art, de
toepassing van ieder materiaal. Het werden de jongens die vanuit eigen omgeving
het eigen levensritme op volledig nieuwe en vrije wijze overbrachten. Opnieuw dus
de werkelijkheidsweergaven, maar op andere nog niet gekende grondslag die zich
van het tot dusver bestaande geen zier aantrok. Harde vlakken kleur, balken, strepen,
golven spatten perspectieven die bereikt werden met scherpe punten, rechthoeken,
in primaire kleuren. Neonbuizen of opgeplakte plasticvoorwerpjes, alles deed mee.
Geen afstammelingen van een decadent verfijnd geslacht zoals de europese
abstractelingen, maar New-born, brutale jongens die met niemand rekening hoefden
te houden omdat ze de eersten waren. Geen overheid die ze kon vergelijken met
erkende traditionele kunstenaars en een stro in de weg leggen; de amerikaanse
overheid hield met de schilderkunst en de macht ervan geen rekening, terwijl de
barbaren van Hitler wel degelijk wisten dat de Entartete Kunst een zekere politieke
althans intellectuele betekenis had, en die feilloos wisten te herkennen.
De pop-kunstenaars van de 60-er jaren zijn alweer ouderwets geworden bij de
nieuwste stromingen, maar Warhol hoort nog bij hen. Hij toonde met zijn volstrekt
natuurgetrouwe vergrotingen van het bewuste Campbell-soup-blik, een Marilyn
Monroe-foto of een pak Brillo aan dat de reclame-ontwerper die erachter staat,
nameloos, een kunstenaar is. Zijn affiche mag immers, ontdaan van de tekst het
museum binnen, wordt in de vaste collectie opgenomen? Ook dat de amerikaanse
burger de gehele dag door op zijn reclamezuilen, in zijn krant en zijn gekleurde
magazine naar kunst kijkt. Dat in iedere keuken, kunst staat afgedrukt op de verpakte
artikelen. Dat De Kunstenaar, die pretendeert er een visie op na te houden, en de
werkelijkheid te willen projecteren, reliëf te geven, met poëzie te onthullen, te
vertekenen, een aansteller is, want die werkelijkheid is door middel van onze industrie
en onze reclame-ontwerpers identiek met kunst geworden.
In Amerika heeft men die redenatie in beelden van Warhol heel goed en
ogenblikkelijk begrepen: de deuren van de gallery's en van de musea gingen vrij snel
voor zijn werk open. Wij hier hebben nog altijd last van onze esthetische principes
en achten de rangschikking van kunst vóór die reklame-affiches noodzakelijk.
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Het accepteren van het soepblik in het museum wordt nog steeds als een daad van
zelfoverwinning gezien.
Waarmee ik bedoel dat de uitspraak op
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[Nummer 59]
Journaal
'T stervend oog
Over dood gaan gesproken. Ze zeggen tegenwoordig dat het allemaal heel gewoon
is en bij het leven hoort; het ene leven moet plaats maken voor het andere en betere
dat na ons komt; als we even afstand doen van onze individualiteit, is het allemaal
niet zo'n probleem etc. Maar dat is het nu juist. En wat mij bovendien ontzettend
benauwt is de mogelijkheid dat ik op het laatste moment mijn zelfbeheersing verlies
en lelijk door de mand ga. Ik bedoel niet dat ik vies ga doen en zoals bv. Voltaire,
met poep ga spelen. Want dat is niet erg. Maar ik heb in de loop van de jaren een
aardig verdringingsmechanisme opgebouwd tegen allerlei indoctrinatie en stel je
voor dat dat het gaat begeven. Dat ik bijvoorbeeld ga zingen. En dan niet een van de
vele religieuze liederen die mij in de hersens gegrift staan. Want ook dat is niet erg,
het past mooi in een ritueel kader. ‘Blijf bij ons Heer’ zou heel goed kunnen. Ik
herinner mij ook dat wij vroeger gedrild werden op het uitspreken van de zoete naam
Jezus in deze situatie. Een strofe van het betreffende lied mag ik graag eens neuriën.
Zij luidt:
Als bij 't flikk'ren van de doodskaars
't Stervend oog verdooft en breekt,
Mijn bestorven mond voor 't laatste
Jezus' zoeten naam nog spreekt,
Heil'ge Joseph in dien nood,
Schenk Uw kind een zaal'gen dood.

Woorden van die strekking lijken mij zeer passend bij het heengaan: mooi passief
de zaak uit handen geven en zachtjes zoemend wegglijden. Maar stel je voor dat ik
plotseling ontremd en ijlend ga uitbarsten in het lied van mijnheer de uil, Koenvisser
of Californiasoep die is pas lekker, of een van die andere kreten die ons elke dag
worden ingepompt en aan het onderdrukken waarvan een man in de kracht van zijn
jaren al zijn handen vol heeft. Er hoeft maar éen klein veertje te springen en dat hele
repertoire rolt er uit. Dat zou een kwalijke afgang zijn en bovendien: de nabestaanden
zouden ongeduldig worden en denken dat ik grapjes maakte. Want die teksten worden
veelal aangehaald als heel gevatte kwinkslagen; kennelijk zitten ze bij iedereen onder
een strak veertje. Er zou dan een misverstand ontstaan dat ik nooit meer recht kon
zetten.
Corn. Verhoeven

Alleenrecht
Toch is het leerzaam naar reclame te kijken en te luisteren. Ik heb bv. geleerd dat
reclame niet, zoals de titel van een pas verschenen boek zegt, een ‘aanvaarde leugen’
is. Ze is geen leugen en ze is niet aanvaard. Ze zou dat misschien wel willen zijn,
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maar gewoon liegen rendeert blijkbaar op de duur niet. En omdat de waarheid
natuurlijk helemaal niet in aanmerking komt, komen er dan allerlei slimmigheden
waarvan niemand kan zeggen dat ze zonder meer leugens zijn. Een heel mooi
voorbeeld vind ik King Corn die laat weten: ‘Alleen King Corn kan zeggen: het enige
dat U weggooit is de verpakking’. Er zou van deze mededeling een hele analyse te
maken zijn; een logische en grammaticale ontleding zou een heel spectrum van
dubbelzinnigheden kunnen onthullen. Maar de boodschap die ervan uitgaat is ook
zonder die analyse wel ongeveer zo weer te geven: Alleen dit brood is zo goed, blijft
zo lang vers en is zo deskundig verpakt, dat het niet oud wordt. Zo geformuleerd is
de boodschap uiter-
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aard niet waar; van elk verpakt brood kan dit wel gezegd of gesuggereerd worden.
En dan nog staat het mij vrij om tegelijk met de verpakking een sneetje van dat
kostelijke King Corn weg te gooien. Als ik dat doe klopt er al helemaal niets meer
van de bewering. Verder: iedereen kan zeggen: het enige etc. Dat is helemaal geen
kunst. Deze leus is volstrekt niet moeilijk uit te spreken; het is gewoon niet waar dat
King Corn dat alleen over de lippen kan krijgen. Maar natuurlijk is er bedoeld: alleen
King Corn kan met recht zeggen: het enige etc. En het leuke van deze slagzin is dan,
dat hij maar op één manier geïnterpreteerd kan worden als een onomstotelijke
waarheid en zo dat hij per se geen leugen is. Die manier is heel banaal en heeft
uiteraard niets met de kwaliteit van het brood te maken. Zij gaat als volgt: Alleen
K.C. mag reclame maken door te zeggen: het enige etc. Een ander broodbedrijf kan
dat niet met recht zeggen; het zou dan plagiaat plegen en in juridische moeilijkheden
komen. Deze uitleg is niet alleen interessant door zijn waterdichte juistheid, maar
ook nog door twee andere dingen. Ten eerste: om er zeker van te zijn dat je de
waarheid spreekt is het maar het beste helemaal niets te zeggen en van elke inhoud
af te zien. Ten tweede: reclame blijkt al over reclame te gaan en is hierin bezig haar
wereld te verliezen. Er is al een tweede generatie in de slagzinnen, die de eerste
generatie imiteert en parodieert of er tenminste op reflecteert. Het is de vraag of de
reclame hierdoor, dus door een proces van introvertering, rendabeler wordt.
Waarschijnlijker is dat ze bezig is zich in haar eigen netten te verstrikken, zoals
leugens altijd al gedaan hebben.
Corn. Verhoeven

Een uitvinding
Ik doe wel eens uitvindingen. De meeste daarvan komen een paar eeuwen te laat en
de geschiedenis herhaalt zich helaas niet om mij te gerieven. Veel andere zijn
technisch niet realiseerbaar omdat ze betrekking hebben op dingen die alleen maar
gedaan worden als we ze zelf doen. Maar een daarvan komt zo dicht bij de
uitvoerbaarheid, dat ze al onder woorden te brengen is. Het is naar mijn idee - verder
kom ik nooit - een vrij eenvoudig, plat instrumentje, dat kan worden aangebracht op
een televisie-toestel. Ieder kan het naar zijn behoefte instellen om daardoor
programma's te weren die hem niet welkom zijn. Bij zo'n programma slaat het toestel
automatisch af.
De eenvoudigste uitvoering is gebaseerd op het principe van de lie-detector, maar
het instrumentje kan natuurlijk ook afgericht worden op gebrek aan logica, op galm,
insinuaties etc. Het mijne zou er speciaal op afgesteld zijn reclameboodschappen te
weren. Dat lijkt vrij eenvoudig te realiseren, want al die boodschappen komen in
toon opvallend overeen. Een technische analyse van die verleidelijke, hitserige toon
kan als basis dienen voor een filter dat juist die tonen weert. Voor niet-bezitters van
het instrument blijft het natuurlijk mogelijk even de knop in te drukken, maar dat is
een heel karwei zo rond de nieuwsuitzending. Bovendien, en nu komt het, zou het
apparaat een uiterst leerzaam effect kunnen hebben. Want, onpartijdig en consequent
als het is, zou het niet alleen de reclame uitfilteren, maar ook alles wat daarmee tot
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onze verrassing overeenkomt. Op de meest onverwachte ogenblikken zouden de
uitzendingen onderbroken worden. Als Toxopeus of Schmelzer hun kop in het venster
steken, zou het onmiddellijk beginnen te sneeuwen, de dagsluiting zou niet tot een
goed einde kunnen komen en wie weet wat er zou gebeuren met al dat nieuws dat
speciaal voor de camera wordt overgedaan. De overeenkomst in toon zou op zeer
verrassende en pijnlijke manier aan het licht komen, want de techniek liegt niet. Het
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zou interessant zijn die overeenkomsten te bestuderen aan de hand van allerlei,
verschillend afgestelde filters. Daar zouden dan hele tabellen van gemaakt moeten
worden en vergelijkende overzichten. Televisie-programma's zouden gewaardeerd
moeten worden op hun filterbestendigheid. De televisie-critici, die nutteloze wezens,
zouden belangrijke mensen kunnen worden door in grote en kostbare filterkamers,
die zich als welkome parasieten gaan vasthechten aan de studio, de vergelijkende
grafieken van de programma's uit te werken. Hiltermann zou het zich dan niet kunnen
permitteren drie keer uit te vallen op eigenwijsheid; Okke Jager zou zijn pastoraal
raffinement tot in het oneindige moeten ontwikkelen om niet op galm en
bijbedoelingen weggefilterd te worden en de insinuaties van Achter het Nieuws
zouden ons in pasklare curven voor ogen gebracht worden. Nu zijn dat allemaal loze
en subjectieve kreten. Wacht maar eens, als de techniek komt.
Het moeilijke punt blijft natuurlijk de instructie van het apparaat. Ik stel daarom
voor een grote hoeveelheid instrumenten te maken met de meest uiteenlopende filters.
Pas wanneer er veel resultaten binnen zijn, kan de evaluatie beginnen en op grond
daarvan kunnen de definitieve filters, uiteraard met ruim programma, geleverd worden.
Corn. Verhoeven

Godsbeelden
Van het Reve is een ezel, en zijn god een muisgrijze zelfprojectie, maar in onze Lage
Landen is het nu eenmaal ten strengste verboden zich buiten de gevestigde
godsbeelden te projecteren. Zelfs een bekroonde ezel staat niet boven die wet. Het
spektakel om Nader tot u ontstond doordat Midas de godsbeelden te na kwam - wat,
met of zonder hooft en kroon, gevaarlijk is. Toen vrome Gerard, pour baiser la mule
du pape, zijn Ezel voor het Kruis verruilde, verstomden de ketterjagers. Algra en
Van Dis rukken in, Confrontatie loopt op de laatste benen, maar het gevaar voor Van
het Reve is niet geweken. Boer Harmsen heeft de strijdbijl opgegraven - en ik ben
bang dat, zo de inquisiteurs van de rechtervleugel het heft in handen namen (wat hun
god genadiglijk verhoede), Van het Reve de eerste zou zijn die het zaad der kerk,
het bloed der martelaren, moest storten. De inquisiteurs, en de Hunnen, sluimeren
slechts, in hun veluwse leger bijvoorbeeld.
Veiligheidshalve breng ik maar vast een andere afgodsbeeldendienaar aan. Zijn
altaarhoogte is een gedicht - wat hem ongetwijfeld kopzorgen en processen bespaard
heeft: de poëzie der uitverkorenen beperkt zich tot de psalmen en het gecensureerde
Hooglied. Ik citeer uit Ochtendgebed voor als het nog donker is van dominee(!)
Guillaume van der Graft:
Gij die gestorven zijt,
gij die verborgen zijt,
gezegende, verzwegene, beminde, overwegende,
woord in het hart van de tijd,
licht in de buik van de vis;
gevleugelde, gesnavelde, gij die het ei
van de menselijkheid
als een voorspellende droom
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doet uitkomen....

Deze dithyrambe handelt over Christus: een soort broeds hoen, compleet met vleugels
en snavel - wat de gezamenlijke auteurs van oude en nieuwe testament wel niet voor
ogen gestaan zal hebben. Het is niet gezien, het is onopgemerkt gebleven. Van der
Graft mag zich er gelukkig mee prijzen: een godsbeeld halverwege het evangelie
(‘ik heb uw kinderen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens onder haar
vleugels’) en Wolkers' achtste-plaagkip valt buiten de orde, valt in de duisternis waar
het geween is, en het geknars van het Michaëlslegioen.
Goddank, voor de dìchter Van der Graft, leest noch lust de orthodoxie ‘ver-
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zen’. Behalve, vooral de reformatorische, psalmverzen. En de godsbeelden die daar
wèl mogen, mensenlief, daar sta je van te kijken! Neem bijvoorbeeld psalm 135:5,
berijmd door het genootschap Laus Deo Salus Populo (in de achttiende eeuw, maar
die berijming werd tot voor kort gebruikt):
God, die vrees'lijk is en groot,
sloeg, zijn heil'gen naam ter eer,
alle d'eerstgeboor'nen dood...

In de berijming van dit decennium staat het er wat minder cru, maar intussen... als
je ook nog leest (118:8) Gods rechterhand is hoog verheven (in de nieuwe versie
staat dat er nog), dan kun je je van the face of God after Auschwitz eindelijk een
voorstelling maken.
Met Onze Lieve Heer kun je alle kanten uit, maar niet die waar de ‘geheime
opening’ schuilt, zoals Van het Reve heeft ondervonden. Tenminste, het gelijk van
de orthodoxen hangt er wel vanaf, of de bron der mechanische inspiratie zich in
psalm 139:3 inderdaad heeft vergist:
Gij hebt van acht'ren mij bezet,
vooruit wordt mij de vlucht belet:
ik word bepaald door uwe hand.
Hoe zou ik met mijn zwak verstand
naar uwe wond're kennis streven?
Z'is mij te groot, te hoog verheven!

Als Onze Lieve Heer er werkelijk zo over denkt als het hier lijkt, wel, dan krijgen
in het hiernamaals Algra en Van Dis (ik neem maar de oudsten) op hun sodemieter.
En vervolgens de Hunnen.
Jacques Kruithof

Iedere dichter
iedere dichter zingt
zoals hij gestemd
en zwijgt
als hij gekeeld is

Verborgen verleider
een ingezet kruisstukje is onvervangbaar
geen enkele andere
konstruktie
ook niet een zogenaamd ingebreid
kruisje
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geeft de garantie voor voldoende
ruimte
en bewegingsvrijheid
door de enorme vraag
is het mogelijk dat uw
danlon en duetwinkelier
op een bepaald
moment
uitverkocht is
wacht dan liever
een paar dagen

Deze dag
deze dag moest smaken naar as
niet naar meer
want wind en ether
zijn bevolkt met namen
savonds om 7 uur
en van 8 tot 8.20 uur
nemen ze zelfs gestalte aan
lachende meneren
(hun angst ritselt in hun aktetas
of hangt als een zorgvuldig
geplooide regenjas
over de arm de arm waarmee ze niet zwaaien
vanzelfsprekend -)
die het praten reeds meester
een zilvergrijze buik
verlaten
smorgens stoeien
papier en drukinkt
met magiese klanken en tekens
bijvoorbeeld: pentagon
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khe san mekong koeinon
tropiese vogels of zo
denkt men maar merkwaardig genoeg
dringt zich de geur van oude
paddestoelen op
niettemin
elke nacht vinden we elkaar
terug met verschaalde
gevoelens weliswaar

Rouke G. Broersma

Over de aanwezigheid van de afwezigheid
Tijdens het seizoen 69-70 bracht Toneelgroep Theater twee moderne klassiekers:
Les Chaises van Ionesco en Eindspel van Beckett. In het tweede stuk komen, behalve
de twee hoofdrolspelers, een man en een vrouw voor die een bijzonder aangrijpende
rol vertolken vanuit hun levensgrote vuilnisbak, maar desondanks toch op de
achtergrond blijven. Wanneer ze hun zegje hebben gedaan, klapt het deksel van hun
vuilnisbak dicht en zijn ze er niet meer, tenminste niet zichtbaar.
Iedereen met wie ik hierover sprak, vond het jammer dat deze twee hulpeloze
oudjes niet wat meer aan het woord kwamen. Het was zelfs zo, dat men steeds wachtte
op het opnieuw opengaan van het deksel, en met mij verging het precies eender. Je
zag de vuilnisbakken staan, je wist dat ze open konden, maar ze gingen níet meer
open. Ze bleven dicht: een onbevredigende toestand.
Na hierover wat gepiekerd te hebben, geloof ik dat de aanwezigheid van deze twee
achtergrondpersonen des te sterker uitkwam door hun afwezigheid. Het steeds
verwachten van de afwezige maakt de aanwezigheid ervan des te intenser, hoe
paradoxaal dit ook klinkt. De oudjes mógen niet meer terugkeren, ze zijn aan de kant
geschoven, uit deze maatschappij verbannen. Ze mogen alleen toeluisteren, wanneer
wij - die midden in de maatschappij staan - onze problemen naar voren brengen, en
af en toe geven we ze dan een beschuit of een ulevel, zoals in het stuk van Beckett
gebeurde. Maar... Beckett liet ons de aanwezigheid in ieder geval nog duidelijk zien
doordat hij de vuilnisbakken liet staan, de vuilnisbakken waarvan we wisten dat Nagg
en Nell erin zaten.
Theoretisch moet het ook mogelijk zijn om volledig afwezigen op deze manier
voortdurend aanwezig te laten zijn. Welnu, sinds 1968 bestaat er zo'n geval in onze
eigen literatuur!
Hebt u het voorleesboek van Hugo Raes De lotgevallen gelezen? Ik citeer hiervan
de eerste pagina (gedeeltelijk): Achter hen zit de moeder, van dezelfde middelbare
leeftijd als de man. Zij houdt een verchroomde hoge kinderstoel vast waarin een
duidelijk abnormaal kind van vier, misschien vijf, jaar zit, met een rode ruwuitziende
huid, korte dikke armpjes, een kogelronde kop, dikke lippen en heel kleine oortjes.
De vrouw tuurt achter de man door naar de oever waarvan zij de details nu goed
onderscheiden kan.
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Het achterlijke kind neemt met de rechterwijsvinger en duim de stof van de
linkermouw en trekt eraan, laat ze los en begint ononderbroken opnieuw, neemt de
stof van het jasje tussen duim en wijsvinger, trekt eraan en laat los.
Een interesant ventje - ís het een ventje? - dit achterlijke kind. Beslist een heel
belangrijke persoon; hij is immers reeds vanaf het begin van het boek aanwezig? En
ja hoor, op de volgende blz. keert hij weer al terug en op de daarop volgende en de
daaropvolgende weer, tot en met pagina 9:
Ze werpen allen nog een laatste blik op het kind in de hoge stoel, en stappen dan
gehaast dieper het bos in. Daar groeien varens waardoor ze zich een weg banen.
De kinderen klagen dat het prikt, zodat vader eerst gaat en de varens plat trapt, een
pad baant. Onverwacht klinken een

Raam. Jaargang 1969

7
paar langgerekte hysterische kreten als spookgillen. Messen in de woudstilte. Even
blijven ze staan om achterom te kijken. Tussen de varens door zien ze op de hoge
glimmende buizen van de verchroomde kinderstoel een paar zonnevlekjes schitteren.
Het achterlijke kind zit doodstil. Alleen de vingers bewegen op de stof van de mouw.
En dan is het kind verdwenen en het komt in het hele boek niet meer terug. Het is
en blijft afwezig, hoe we er ook naar uit blijven kijken. Maar door dit ‘uitkijken-naar’
is het juist wél aanwezig! Men blijft uitkijken naar dit kind en beseft tenslotte hoe
ook deze aanwezige afwezigheid functioneel is in onze moderne maatschappij: de
kneusjes worden de rimboe ingestuurd!
Heeft Raes dit idee van de ‘aanwezigheid van de afwezigheid’ van Beckett
overgenomen? Natuurlijk niet. Want voor een goed schrijver zoals hij zou er dan
nog maar één consequentie overgebleven zijn: de lezers te laten blijven uitkijken
naar zijn volgende werk. Door de afwezigheid daarvan zou hij dan des te meer
aanwezig gebleven zijn, net als.... G.K. Franciscus van het Reve.
Aldert Walrecht
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Huub Oosterhuis
Land
1
Huizen van gedroogde zee
witte gedekte tafels met
restanten.
sliert opgebroken weg.
ik ging het land in maakte
mijn eigen brug, stak verveloze
rivieren over.
zoals men ingaat in de
kamer van een dode.
Toen
over balken van nevel
jij
springende spoorweg.
oogspieren zenuwen
om jou te zien.

2
Vliesdun veld
met kamfer begroeid.
je had er gauw wat mee gedaan?
mes gezet in die
plek niemandsland.
niet langer kop
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op hoge muur
heilige paal geprikt
maar vlam en voetstap
in jouw vreemde grond gevallen
ben ik.
hand die niet meer
vleugel is
maar vingers
vuist.

3
Windscherm
watermolen zijn.
een boom afbijten
tuinieren in een doos
denken dat dikke vocht
is de hemel.
toen hing ik nog niet.
nu dit rafelig uur
een droom
uit spetters samengeflanst
net speeksel genoeg
voor een vulpen
heel even zien
alles heel even.

4
Ploseling liep je weg
over de schotsen van de zee
zo liep nooit iemand.
het strand waaide niet
en niets verduisterde het uitzicht.
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ik zag je de hele verte
doorlopen
en moest zelfs
over de horizon heenzien
totdat ik niet meer kon.

5
Onder de omgeslagen boot
uitkomen
is het enige.
hoe kan alles al
in september
bevroren zijn.
ik had
zwemmen moeten leren.

6
Weg die wegen
tak die twijgen wordt.
hoe loopt de drassige oever?
goed. gaat wel.
lijn die punten
vlekken wordt.
iets langs met aan het eind
een licht gebonden.
als het gezicht van iemand
zwaait het dooft het.

7
Vlug haast vallend
van een stoel opstaan
iets doen
draad pakken met twee handen
een gordijn dichtdoen
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iets onbekends oprapen
iemand buiten zien.
denken jij
overkant verdwijnt stad krimpt
de krant verkleurt
weer denken jij misschien
plafond van spiegels
omgekeerde man
muur
die drempel wordt
land op een kier
of ik er in kan.

8
Je graaft een gang
slagader zenuwstaaf
in mij.
maar tussen huid
en huid
blijft altijd?
altijd dat
duldbare kervende
geluid
van sluipen drinken
anders zijn
van klimmen
van ja
jij.

9
Donker dat alles
vasthoudt en op
sprieten jij
daarin.
afwenden toewenden
liedje dat pakt.
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veel maakte meestal
een ander van me
maar jij
maakt een polder van me
een peillood
door drijfzand heen.

10
Geluid van kleren
monden lawaai
van eten
het smoezen van de
onzichtbare wereld
een steiger een vlag
in brand gestoken.
een huid
van mij af.
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Matth. Kockelkoren
De verloren zoon, een kerstverhaal
Tegen Kerstmis is het meestal nogal druk bij de kapper, ik heb dat nooit erg begrepen,
maar herinnerde het me met zorg, toen ik er vlak voor sluitingstijd heenliep, het
lichaam lichtjes voorovergebogen, de schouders vooruit, optornend tegen een ziedende
sneeuwstorm en de hand aan de alpinopet, waar ik met slecht weer niet meer buiten
zou kunnen, maar die me eigenlijk drie maten te groot is en zelfs bij het geringste
briesje ieder ogenblik van het hoofd kan waaien. Toch maakte ik nog een kleine
omweg om langs de woning te lopen van mijn oude vriend P., die al jaren geleden
zo onverwachts aan een soort wereldreis was begonnen. Met zekere omzichtigheid
naderde ik het nederige stulpje aan de grote weg naar G. en een eindje voor ik in de
buurt kwam stak ik de straat over, om te vermijden herkend te worden door zijn oude
moeder, die voor het raam kon zitten turen of haar zoon er nog niet aankwam of zijn
vader die, voorzover ik me van vroeger herinnerde, regelmatig het hondje wilde
uitlaten, wiens blaasje al even zwak was, als het cafébezoek van zijn eigenaar frequent.
Met de handen diep in de zakken loerde ik vanuit de verte, tussen het razende verkeer
door, naar het raam links van de keurig felgroen geverfde voordeur, die als een boer
op zijn zondags aangenaam kontrasteerde met de verveloosheid der andere huisjes.
Er was licht aan in het kamertje, waar wij samen zo vaak onze goedkope wijnen
hadden gebruikt, waar ik ons niet anders kon voorstellen dan zwijgzaam lurkend aan
een pijp of tegen het ochtendgloren achter een grote pan nassi-goreng of een ander
uitheems recept, meedromend op de jungle-klanken van oude schellakplaten van
Duke Ellington: het wilde er bij mij nog maar moeilijk in, dat dit alles nu voorgoed
verleden tijd zou zijn. Achter de mica-ruitjes van de kolenhaard zag ik een rode
gloed, het kon aardig warm worden in dat kleine kamertje en ik huiverde in mijn nog
goed tonende maar geheel versleten windjack. De barstensvolle boekenkast van P.
stond nog trouw en onaangeroerd op zijn eigenaar te wachten, wie weet lag zijn
verzameling anti-conceptionalia nog steeds achter de volledige werken van V., en
de peinzende, in notenhout gevatte wijsgeer boven de schoorsteenmantel dacht nog
steeds diep na, het moede hoofd losjes gesteund in een half geopende en ontroerend
onpraktische hand, die inderdaad nauwelijks andere mogelijkheden dan het
filosofische beschouwen en berusten openliet. Goed beschouwd was er weinig
veranderd in al die tijd, het dekor stond er nog fraai bij, al leek mij

Raam. Jaargang 1969

14
zijn oude moeder, die juist met een kolenkit in de hand het kamertje binnenkwam
sjouwen, opnieuw iets magerder en krommer. Een grenzeloos medelijden overviel
me bij het zien van dit weerloze, onwetende mensje, dat nog slechts op de been werd
gehouden door het vooruitzicht haar geliefde zoon ieder moment terug te zien keren,
hij was nu toch al ruim drie jaar onderweg, waartoe diende dit alles toch, waarom
verdiende hij zijn brood niet als ieder ander mens en hoe kwam het toch dat hij nu
al sinds vier maanden, toen hij geschreven had op de terugreis te zijn, geen woord
meer van zich had laten horen. Peinzend en met een brok in de keel liep ik verder,
zoals ik al meende op weg naar een rokerig lokaal vol paffende heren, bladerend in
Autokampioen en Wereldkronieken, af en toe het vadsige hoofd omhoog om aan de
bolknak te trekken, alsmede een argwanende blik te werpen op de gejaagde barbier,
op wiens voorhoofd zich fijne, in het neonlicht als in smart gebaarde schitterende
pareltjes zweet vormden, die naar beneden druppelend natte strepen zouden trekken
over de matte en alweer stoppelige kaken en het verbaasde me dan ook niet weinig
hem werkeloos met de armen op de rug achter zijn spiegelruit te zien staan, het hoofd
als een fraaie bloempot vlak boven de schouderhoge, aan houten ringen opgehangen
vitragegordijnen en licht achterover de dwarrelende sneeuwvlokken tegemoet ziende.
Ik duwde de voordeur open, bracht tegelijkertijd een belletje in beweging en liep
aldus aangekondigd, door een koude kloostergang, waarin een geparkeerde bromfiets
uit de benzinekraan stond te lekken, naar de salon. De kapper kwam me halverwege
tegemoet, hij stapte me snel voorbij als ontvluchtte hij zijn eigen woning,
verplichtingen en verleden, deed toen de buitendeur op schuif, slot en ketting en
mompelde dat ik weer de laatste zou zijn, voor de vrije dagen aan zouden breken. Ik
schudde ondertussen de sneeuw van mijn jack, veegde met een mouw ervan de
alpinopet een beetje droog en schuurde mijn voeten over de cocosmat voor de
salondeur. ‘Die mat moet nog langer mee, jongeman’, zei hij, goedig berispend, hij
legde zijn fijne hand op mijn schoudervulling, kneep er een paar maal in en liet me
met een gracieus gebaar voorgaan. Neuriënd draaide hij de zitting van de stoel om,
hij trok een vers papiertje over de hoofdsteun en wees me al even zalvend de kapstok.
Ik trok mijn jack uit, ontknoopte mijn dunne sjaal, alles wat erover gebleven was
van een stevig gebreide wollen das en hing het allemaal op over de alpinopet. Terwijl
ik, als schuldbewust en om de konfrontatie met mezelf nog even uit te stellen strak
naar de vloer keek, bezaaid met plukken haar, waarin soms fijne huidschilfertjes,
bond de nog steeds neuriënde kapper me zó strak een laken op, dat ik me rood voelde
aanlopen en eenmaal goedgeschoven in de kuilen van een onregelmatig opgebruikte
vering, slechts met veel moeite in een binnenzak van mijn colbertjasje m'n portefeuille
terug kon vinden. Ik haalde hem voorzichtig onder het stug ge-

Raam. Jaargang 1969

15
steven stuk textiel uit, zocht er een fotootje in van mijn vriend P., hetzelfde dat hij
ook nog geen half jaar geleden aan zijn ouders had toegezonden en dat ik in het linker
kamertje aan de muur had zien hangen, toonde het de handwerkman en legde hem
uit dat ik een dergelijk kapsel volgaarne aan mij geknipt zou zien. Hij trok een laatje
open, vond, rommelend tussen scharen, kammen, kwasten, scheermessen, borstels
en bloedstelpende middelen, een brilletje, zette dat op het puntje van zijn neus, neigde
het hoofd lichtjes achterwaarts in de nek en bestudeerde met bijna toegeknepen
oogleden nauwkeurig de coupe, niet veel ingewikkelder, leek mij, dan het weer een
centimeter aangegroeide haar van een oorspronkelijk glad geschoren schedel. Hij
informeerde, de foto in een rand van de spiegel stekend of deze knappe verschijning
soms meneer zelf was en ik antwoordde met een langgerekt ja: ook hij zag dus
duidelijk de overeenkomst tussen ons beiden, dacht ik met voldoening: ongeveer
hetzelfde postuur, al was ik door mijn zittend en veelal ook liggend leven iets gevulder
geweest, dezelfde melancholieke oogopslag en onduidelijke kleur haar en men zou
ons vanuit de verte voor twee eeneiïge broers gehouden hebben als ik niet een
vervaarlijke snor gedragen had en mijn vriend P., behalve het halve baardje dat zijn
gezicht iets van een opengebarsten tomaat gaf, een stalen fondsbrilletje, waardoor
hij wereldvreemder leek dan nodig was. Voorzichtig, om de kapper, die met zijn
bovenbenen strak tegen mijn schouder aandrukte, vooral niet in zijn snelle en bij
tijden virtuoze bewegingen te storen, tastte ik mijn linkerkontzakje af, daarna het
rechter en ik voelde weer de omtrekken van de stalen koker, waarin precies zo'n
zelfde brilletje, dat ik die ochtend, na eindeloos gerotzooi tussen oude kleren,
verschimmelde boeken en verroest gereedschap op de mistige rommelmarkt, toen
de sjofele koopman een ogenblik in onderhandeling was en aan het oog onttrokken
door een vochtige wolkensliert, snel in de linkerbinnenzak van mijn colbertjasje
gestoken had. ‘Morgen is het Kerst’, sprak de barbier op enigszins vragende toon,
als wilde hij beleefdheidshalve of slechts uit zakelijke overwegingen de mogelijkheid
van een ontkenning voor mij openlaten. ‘Zeker’, antwoordde ik, ‘het Woord is Vlees
geworden.’ ‘Ja’, voegde hij eraan toe, ‘we zullen het ons weer best laten smaken.’
Ondertussen drukte hij zijn kruis steeds harder tegen mijn elleboog, hij was nu boven
op mijn hoofd bezig, stond hiervoor op zijn tenen, pakte telkens een pluk haar tussen
twee vingers, knipte er dan vlug, voordat ze hem weer ontsnapt waren, met de schaar
een teleurstellend smal reepje vanaf, ging dan weer gewoon staan en begon door zijn
voortdurende gewrijf hoogrood aan te lopen en enigszins te hijgen. ‘Het is geen
toeval’, zei hij met korte tussenpozen, ‘dat den Heer in de koude winternacht en in
de duisternis geboren werd, Hij, die de meester is van de winter en van de zomer,
van de dag en van de nacht. Hij, die door ons bemind wilde wezen,
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wou op deze en geen andere wijze geboren worden, in de bitterste armoede, onderweg,
uit alle herbergen verstoten, in de winter, in de nacht, in een open stal, met een kribbe
als wieg, stro als rustbed, schamele doeken voor kleding, Streven wij ernaar, aan dit
kind gelijkvormig te worden, door de deugden van nederigheid, ootmoe...’ Ik keek
verbaasd op toen ik de predikende man plotseling op hoorde houden, hij begon zeer
diep te zuchten, hield op met zijn bewegingen, kromp ineen, kreunde zacht, slaakte
toen een klein kreetje en zijn gezicht werd plotseling overstraald door een hemelse
vreugde. Hij ging er even bij zitten. ‘Foei, foei’, zei hij schor. Ik antwoordde niets
en dacht aan mijn vriend P., hoe hij me een maand of vier geleden geschreven had
voornemens te zijn, in de gevangeniskeuken een ketel lichaamswarm water te halen,
een scheermes te nemen van een overigens onbekend merk en vervolgens in het
washokje, de deur gebarricadeerd, de aderen te openen, bleek en smartelijk
glimlachend met elke glolf bloed verder het leven uitstappend. Eerst had ik gedacht
met een dichterlijke overdrijving te doen te hebben, een metafoor, hij zou zich
natuurlijk een ongeluk vervelen in het nietszeggende gezelschap Turken, van wie de
meesten óf gemoord hadden óf verkracht en daarná gemoord, hij had nog vier jaar
voor de boeg in een cel vol kakkerlakken en schorpioenen, natuurlijk moest hij zich
beroerd voelen, maar het zou op de duur toch wel enigszins wennen. Ik was zo
opgewekt door blijven schrijven, maar er was geen antwoord meer gekomen, terwijl
hij voordien toch regelmatig om de twee weken een dikke brief met reisnotities en
gedachten toegestuurd had, die het mij mogelijk hadden gemaakt zijn bizarre gangen
door het aanvankelijk nog nabije, maar steeds verdere Oosten in de kleine Bos-Atlas
te volgen. En ook na zijn aanhouding wegens het bezit van wapens en een puntbuiltje
vol verdovende middelen, was zijn schrijfzucht in het geheel niet afgenomen, eerder,
hoe zal ik het uitdrukken, toegenomen. Met een kort gebaar beduidde ik de nu weer
in zijn ambacht verzonken kapper ook mijn snor af te scheren. Hij keek eerst nogal
ontsteld, bijvoorbeeld als een bedelaar die je per vergissing een te grote aalmoes
geeft en voorvoelt met wisselgeld te voorschijn te moeten komen dat echter is dan
het waarschijnlijk valse tientje, maar hij vermande zich, begon kordaat aan deze
ondankbare arbeid en knipte met enkele losse schaarbewegingen het meeste stekelige
en in de loop van jaren opgespaarde haar weg, waarna hij er de laatste hand aan legde
door het stukje huid tussen neus en bovenlip overdadig in te zepen en af te krabben
met een van te voren op de riem aangezet scheermes. In de spiegel kijkend, zag ik
een ander mens geboren worden, al was het ditmaal in een scheerstoel en zonder
engelenkoren, ik kreeg het er warm van, begon lichtjes over het lichaam te trillen en
voelde het zweet in straaltjes onder mijn oksels uit lopen. De kapper bond het laken
af, ik stond op, haalde het stalen brillejte uit de
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koker, zette het op, keek opnieuw in de spiegel, nu naar een mij vreemde, peinzende,
maar vooral wazige heer en overhandigde het mijns inziens verschuldigde bedrag,
wat de kapper echter weigerde aan te nemen. Voor de kapstok gekomen, borstelde
hij met overgave mijn schouders af, ik wrong me zwijgend in mijn jack, knoopte
mijn das om, zette de alpinopet op, waarin nu een duidelijke uitstulping van het
haakje en liet mij voorgaan door de gang, op het eind waarvan de buitendeur, na
ontsloten te zijn, beleefd voor mij werd opengehouden. Ik drukte het mannetje warm
de hand en liep als met tegenzin naar buiten, de kou tegemoet.
Het sneeuwde nog steeds en ik holde rillend naar huis, waarbij ik tweemaal uitgleed
en eenmaal te vallen kwam. Op mijn kamer aangekomen, knipte ik het licht aan en
met één blik overzag ik mijn hele povere huisvesting, het al even armetierige bestaan.
De gordijnen fladderden voor de slecht sluitende ramen, de wind blies in de
spinnewebben aan het plafond, dat in de loop der jaren met stukjes en beetjes naar
beneden was gevallen en alsof de duivel ermee speelde, bijna altijd op mijn hoofd.
Na enige zelfoverwinning en lijkbleek trok ik mijn overjas uit, daarna het colbertjasje,
het overhemd en de fluwelen broek. Tussen de boeken, pannetjes en conservenblikjes
door liep ik naar een oud theekastje, waaruit ik een stapeltje tropenkleding pakte. Ik
trok alles gehaast aan: een korte broek, bijpassend jasje, lange beige kniekousen en
completeerde het zomerse geheel met een linnen wielrennerspetje, waarna ik nog
enkele kleinere bezittingen in een rugzakje stopte. Met de goudvissenkom onder de
arm liep ik naar de wc en na een zacht vaarwel liet ik mijn twee vriendinnen weglopen,
zonder overigens door te durven trekken. Bijna geluidloos, om de hospita, die ik nog
ettelijke maanden huur verschuldigd was, niet onnodig op mijn aanwezigheid attent
te maken, liep ik vlug de bijna vermolmde trap af. Buiten gekomen zette ik het
klappertandend van de kou op een uitzinnig rennen, teneinde de kansen op een
dubbele pleuritis klein te houden en te ontsnappen aan de spotlust van het
arbeidersvolk, dat aan minder al genoeg heeft om te gaan jennen en sarren, of na te
gooien met alles wat hun voor de handen komt, waarbij ik me in deze natte sneeuw
geen overdreven illusies maakte. Ik kwam tweemaal te vallen en hield de pas in, toen
ik in de buurt van het huis van de ouders van P. gekomen was. Ik bekeek mezelf nog
eens in een ruit, concentreerde me op mijn spiegelbeeld, glimlachte bedroefd en had
zo niet meteen in de gaten dat er iemand vanachter zijn kerstboom naar voren was
gelopen, vrienden en kennissen gebaarde ook eens een kijkje te komen nemen en in
afwachting van het gezamenlijke en zoveel intensere plezier vast zwakjes op de dijen
aan het kletsen was. Schouderophalend liep ik verder. Voor de felgroene en
besneeuwde deur gekomen, belde ik aan na een aarzeling die vrij kort was omdat ik
bijna stierf van de kou, overwonnen te hebben. Ik hoorde na
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enige tijd in de gang het sloffen van het oude mensje. Ze zou het kleine raampje in
de deur openmaken, wantrouwend naar buiten kijken, ik had het al eerder meegemaakt
en het was een probaat middel tegen huis-aan-huis-venters, die anders toch maar de
grove schoen tussen de deur zouden zetten, als ze al niet zomaar naar binnen stormden.
Maar inplaats daarvan maakte ze wellicht met een zeker blij voorgevoel meteen de
hele deur wijd open. Wat is ze oud geworden, dacht ik, en hoe mager! Ik zag haar
ogen groter worden, haar beide handen grepen in de lucht en onmiddellijk daarop
begon ze luid te snikken. Verdwaasd liep ik achter haar aan, vergat de voordeur te
sluiten en meende engelenkoren zacht een zoete melodie te horen zingen, hetgeen
ik eerst aan mijn licht ontvlambare en overspannen verbeelding toeschreef, totdat ik
zag dat ze de televisie aan hadden staan. De oude P. lag in bed, hij schoof de
gordijntjes van zijn stee open, hoostte moeilijk en drukte mij zijn eeltige, klamme
hand. ‘Welkom, jongen, in deze kerstnacht’, zei hij zwak, ‘ik maak het niet lang
meer: goed dat je er bent.’ Ik slikte iets weg, probeerde inmiddels zo weinig mogelijk
microben in te ademen, dacht een ogenblik het te kwaad te krijgen en snoof toen een
verdachte geur op. ‘Moeder!’, riep ik pathetisch uit, ‘ge laat den haasch toch zeker
niet aanbranden?’ Het goede mensje rende onmiddellijk naar het fornuis en draaide
het aardgas lager. Ze lachten door hun tranen heen, de goedige mensjes. ‘Zo ken ik
je weer’, sprak de oude P. alweer iets krachtiger, vanachter de weer dicht geschoven
gordijnen. Alleen het hondje gromde dreigend in de hoek en met enige tegenzin keek
ik naar zijn scherpe tanden: het mormel leek bereid mij ieder ogenblik te gaan
verscheuren.
dreigend in de hoek schraapte zijn klauwen over de houten vloer en met enige
tegenzin keek ik naar zijn scherpe tanden: het mormel leek bereid mij ieder ogenblik
te komen verscheuren.
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E.H. van der Meer
Mens erger je niet
Deze mens
10334 etmalen oud
1 m 86 cm lang, 76 kg zwaar
flink postuur, bleke gelaatskleur
heeft als hoofdzakelijk ziektebeeld
dat hij de uitgewoonde taal
steen voor steen wil restaureren
tot één bewoonbare kamer
zonder ramen
die zoals altijd een onveranderlijk
panorama bieden (zoals, als, enz.)
een veilige blinde ruimte
waar hij zich een wijle warmt s
voor hij weer de straat op gaat
Now, do come in
soulbrothers and soulsisters!
spend a day of your life
in this house of mine!
En warm je bij het vuur
van deze vertimmerde fenix.
Ik bedoel maar
lezer, maker
mens erger je niet
één dakloze is al erg genoeg.

Snelheid
Tussen Amsterdam en Arnhem
ter hoogte van Driebergen-Zeist
kan het gebeuren
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dat treinreizigers
en autobestuurders
beiden met een snelheid van ± 100 km
elkaar aan zitten te kijken
er gebeurt niets
alleen het Utrechtse landschap
gaat als een gek tekeer.

Bevinding van een blokhoofd
Als op de eerste maandag van de maand
's middags om twaalf uur
de sirenes loeien
begint het meestal te regenen.

Hé Willem
Wist je dat
Adolphe Sax in 1864
met zijn oersax achter op de fiets
op weg naar het octrooibureau
op een fanfarekorps is ingereden
en dat hij toen langs de kant van de weg
alle broertjes en zusjes Sax maakte
(een half vlinderstuur gebruikte hij voor de tenor)
en daarna met losse handen
is verder gereden
terwijl hij op zeven saxofoons
tegelijk speelde?
He Willem, nou jij weer!
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Tot nader order
Buurkinderen tooien zich vanavond
uit wanhoop met geheime spelen.
de laatste draak vertoont zijn staart
en drijft over de snelweg naar de steden
van dit land, wij zijn met velen.
Hoe vaak kwamen de woorden
en hoe gevaarlijk stil lokten zij
aan het oppervlak gesprekken uit?
Wek liever niet hun lippen met geluid
hun licht is lucht,
hun huid te taai
op het dunste perkament zijn
levensgrote officieren opgestaan.
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R.A. Cornets de Groot
Met andermans veer
I Dief van de volksmond
Plagiaat is een daad van bevestiging
ik bevestig dat ik leef
dat ik niet alleen leef

De menselijke geest is - en hoe verder van Adam verwijderd hoe meer - afhankelijk.
Wat een mens denkt, zegt, schrijft, voelt, dicteert, laat dicteren, of zich dicteren laat
- door de dwerg die schuil gaat in zijn onbewuste, of, om Nijhoff recht te doen, die
in de taal schuilt of in de tikmachine - is gebonden aan anderen: voorgangers en
tijdgenoten. Ieder woord, ieder idee is bewijs van ons gebrek aan oorspronkelijke
originaliteit. In het voorafgaande plagieer ik Lucebert (de titel) en Remco Campert
(het motto). Mijn eerste zin is een gemeenplaats, de volgende een psychologische
theorie, - al komt de dwerg van Vestdijk en het stuk daarna van Nijhoff; de derde
zin komt uit de koker van Hermans, die er ook wel geen bezwaar tegen zal maken
dat ik die overneem, want sinds het boek Prediker heeft de opvatting die eruit spreekt,
geen veranderingen ondergaan. Zo werk ik, zo werkt iedereen. Een menselijk leven,
dat zich op den duur niet met tien, twintig andere levens vermenigvuldigt, verdient
de naam van leven nauwelijks, - dit om Vestdijk te citeren. De druk op onze
ontvankelijkheid is zo enorm, dat niemand in ernst vol kan houden ergens de bron
van te zijn: men is een meer, waar de bronnen in uitstromen, - dit, om ook zelf eens
een gemeenplaats in première te brengen, zoals Jacob Israël de Haan zei, al loop ik
het risico ook nu, en dan zonder het te weten, iemand te plagiëren. Men zou als
schrijver dol worden van het geringe percentage eigen inbreng en er de pen bij
neergooien, als men zich niet spiegelen kon aan de plagiatenwrekers, die hun werk
natuurlijk met een beduidend kwader geweten zouden moeten uitvoeren dan wij,
aangezien ook zij niet van vreemde smetten vrij kúnnen zijn. Maar natuurlijk is zulk
plagiëren als waar ik het hier over heb, geen laakbaar feit. Wie zich van de volksmond
bedient, kan bezwaarlijk voor dief doorgaan, ook al tut hij een algemeen bekende
theorie met een klein gejat letterkundig ornament op. Kennelijk aanvaardt men dat
putten uit allemans wijsheid niet als plagiaat zal worden beschouwd: wat geestelijk
bezit is van een volk is ook geestelijk bezit van ieder lid ervan. Maar dat een artiest
zich
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wendt tot deze overgeleverde schat van zegswijzen (sprookjes, sagen, etc.), kan maar
één oorzaak hebben: hij herkent in die opslagplaats van volkse wijsheid iets dat hij
van nabij kent, dat hij van zichzelf kent, en dat hij plotseling daar, ginds, buiten het
eigen ik ontdekt. Een spanning ontstaat tussen identificatiedrang en poging tot afstand:
de arme dichter wordt slachtoffer van zijn symbolisme! Reeds ontkent hij zijn ik,
wenkt het bovenpersoonlijke dat woont in die taalschat, die hij ontdekte. Wie bewogen
wordt door wat hij met anderen gemeen heeft, doet afstand van zijn individualisme
- althans voor de duur van deze regressie.
Inmiddels kan dit principe ook omgekeerd werken: iemand schrijft iets en zijn creatie
doet de lezers gestalten ontmoeten, zo menselijk-niets-dan-menselijk, dat het niet
anders kan of hele volksstammen herkennen in die schepping iets dat ze van nabij
kennen, dat ze kennen van zichzelf, en dat ze plotseling, daar, ginds, buiten het eigen
milieu ontdekken. Reeds hoort het werk de schepper ervan niet meer toe: het wordt
hem ontvreemd, het wordt ingelijfd bij de schat van allemans wijsheid, het wordt
‘ontindividualiseerd’: wat is de werkzaamheid van een dichter? Niet eigenlijk
scheppend immers! Maar verlossend, ‘maieutisch’ in socratische zin, zoals Vestdijk
het van Nijhoffs dichter zei, deze, die alleen het in de taal verscholen gedicht heeft
uitgehakt.
Maar Nijhoffs poëzie werd hem niet door het volk ontstolen, al heeft hij er zich
moeite genoeg toe gegeven. Hij kende wel de scheiding tussen ik en niet-ik, maar
toch niet op de wijze van Van Eeden met zijn Walden, van Gorter met zijn socialisme,
of van Derkinderen met zijn ‘schilderswerkplaats’ (workshop zouden we nu zeggen).
P.H. van Moerkerken werd van de laatste diens eerste leerling; van hem ontving
hij zijn vorming, hetgeen hij zich 25 jaar later, als hij docent wordt op de
Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam, waar Derkinderen dan directeur
van is, in zijn intreerede nog herinnert. Maar van Moerkerken was ook literator. Hij
schreef een serie romans, De gedachte der tijden, waarin hij aan zijn opvatting van
een verleden dat zijn zin aan de toekomst openbaart, gestalte geeft. ‘Misschien’, zegt
hij in zijn De wereld van het schone en zinvolle beeld, ‘kunnen wij onze ogen even
richten naar de toekomst en een antwoord vermoeden op de vraag, of ook de
christelijke kultuur der middeleeuwen, over tijden van verwarring en ontbinding
heen, naar een latere wereld zal overdragen de diepe zin harer onovertroffenschone
en sobere vormen’. Want de vernieuwing van het leven die sinds de Franse revolutie
de onderdrukten als een aards Utopia voor de geest zweeft, zei deze op de
middeleeuwen verslingerde idealist niet veel. Zijn
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opvatting bevredigt onze historische zin dan ook allerminst. Maar ze bevredigt de
droom der welgestelden, wie zo'n vernieuwing, per revolutie te brengen, onwenselijk
voorkwam, en die hun onlustgevoelens integendeel meenden op te lossen in het besef
van een individuele schuld, die af te betalen was door afstand te doen van ijdelheid,
hoogmoed en trots: door hun individualisme te doen opgaan in een broederschap van
artiesten in dienst van de gemeenschap.
In 1911 schreef Van Moerkerken zijn novelle Jan van den Dom: een verhaal van
zulke offerbereidheid na grote trots. ‘Wat mijn verhaal van Jan van den Dom betreft,’
schrijft hij in het jaarboek van ‘Oud Utrecht’ (1945/1946), ‘dr. ir. G.W. van Heukelom
duidt het op juiste wijze aan als “een droom”.’ Eerder dan enig werk van Nijhoff
kwam dit verhaal voor nationalisering in aanmerking, en dat gebeurde ook.
Van Moerkerken schrijft in zijn opstel Jan van den Dom of hoe een zg. ‘legende’
ontstaan kan, waaruit ook het citaat van hierboven afkomstig is:
‘De vertelling “Jan van den Dom”, in 't begin van januari 1911 geschreven,
verscheen in De Gids van 1 maart d.a.v., in 1912 in een bundel verhalen en in 1929
afzonderlijk. Deze fantasie rondom een naam en een roemrijk bouwwerk uit het
verleden berust 0 niet op een oude overlevering en evenmin op een “legende” of een
“sage”, termen die zelden juist worden onderscheiden.
Maar al was er dan geen legende, toch ontstond er een. Ten tijde van de voltooiing
der herstellingswerken aan de Domtoren werd mij een artikeltje uit een Utrechts blad
getoond, dat de inhoud van mijn verzinsel, zonder bronvermelding, in 't kort navertelde
als een autentieke legende over Jan van den Dom. Enkele jaren later ontving ik een
schrijven van een auteur, die mededeelde dat hij een bewerking van de legende van
de bouwmeester had gemaakt, waartoe hij de stof had ontleend aan een artikeltje in
het Utrechts blad! Maar daar hij vervolgens had vernomen dat door mij reeds iets
dergelijks was gedaan, (hij onderstelde dat ik het had geschreven “op een plechtigheid
ter gelegenheid van de Domrestauratie” en eveneens mijn inspiratie had geput uit
het krantenstukje met de zg. legende) vroeg hij verlof, zijn bewerking toch te mogen
publiceren. Ik lichtte hem in over de juiste toedracht en maakte geen bezwaar tegen
de uitgave van zijn bewerking, mits hij zijn bron vermeldde en niet van een “legende”
wilde spreken. Ik heb haar echter nooit onder ogen gehad.
Vermoedelijk is met het dagbladartikeltje (plusminus 1929) de legende ontstaan,
dat er een “legende van Jan van den Dom” was overgeleverd uit oude tijd. In zijn
bundel Utrechtse overleveringen uit de Middeleeuwen (Utrecht, 1941) schrijft de
heer G.A. Evers: “Aan de wording van de toren is een legende verbonden. Ze steunt
ongetwijfeld op een vervloeiing van
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waarheid met verdichting, vormde zich allengs tot een verhaal, waarin de historische
kern niet meer te onderkennen is”. En: “Van Moerkerken gaf den vorm aan de
mondelinge overlevering.”
Op 1 maart 1944 dook in het Alg. Handelsblad de legende weer op. De rubriek
“Van huis en heem” bevatte een artikeltje Domtoren van Utrecht, ter herdenking van
het feit dat “iets meer dan vijftien jaar geleden Nederlands hoogste toren, prachtig
gerestaureerd, werd ontdaan van de lelijke houten steigers, die meer dan een kwart
eeuw de bisschopsstad hadden ontsierd.” En verder: “Maar nu beheerst de schepping
van Jan van den Dom en zijn opvolgers weer in volle glorie de gehele omgeving en
laat elke dag weer zien, tot welke enorme verrichtingen onze voorouders uit de
middeleeuwen in staat waren. Zij hadden daar dan ook waarlijk veel voor over. Wij
herinneren slechts aan het sterke en toch tragisch verhaal van de eerste bouwmeester,
een jonge man met vurige liefde in het hart voor een meisje maar ook voor zijn werk.
Agnes deed hem de kloosterschool verlaten, maar door zijn opdracht verliet hij haar....
Hier schijnt de legende al tot historie te zijn geworden. Ten slotte las ik in de
Nieuwe Rotterd. Ct. van 27 febr. 1946, naar aanleiding van de a.s. Lustrumfeesten
van dit jaar, dat een tweede prijs was toegekend aan een openluchtspel Jan van der
Doem, waarbij de schrijver is uitgegaan van de schone legende van de bouwmeester
van de Domtoren.’ Enzovoort.
Voor ik uit deze geschiedenis een paar conclusies trek, wil ik een gelijksoortig geval
aan de orde stellen. In 1960 knipte ik uit een krant (welke? Ik weet het niet meer: op
mijn knipsel vermeldde ik geen bron, geen auteur, geen datum: ik had nog niet het
idee eens te zullen gaan schrijven, zeker niet over deze zaak) de volgende tirade:
‘De klap op de vuurpijl voor ons Nederlanders (ik cursiveer het maar: het gaat
om de nationalisering van een artistieke schepping! - RC) is het letterlijk citaat couplet en refrein - van wijlen Koos Speenhoffs schutterslied: Daar komen de
schutters van Rotterdam. Viel met dit Divertissement de oude Rotterdamse bard,
vijftien jaar na zijn tragische dood, door de mand? Want dat de Parijzenaar Jacques
Ibert deze zo Hollandse (cursivering aangebracht) melodie - het is hier bijna een
volkslied geworden - van Speenhoff genomen heeft, is bijna ondenkbaar. Volgens
Pierre Dervaux is de melodie zeer en vogue geweest in het Montmartre van 1900 en
oudere bewoners van die buurt kennen de mars nog wel. De olijke Speenhoff heeft
haar naar Holland gebracht, heeft zijn schuttersrijmpje er boven gezet, en zo is dit
melodietje, dat in het “muzikale oeuvre” (let even op de gevoelswaarde der
aanhalingstekens - RC) van Speenhoff een unicum was, een Nederlands Volkslied
geworden, dat ook onze kinderen nog kennen.’
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Het is een fragment, waarschijnlijk uit een filmbespreking, want Ibert schreef zijn
Divertissement voor kamerorkest als muziek bij de film Chapeau de paille d'Italie.
Het is geen muziek waar men een ernstige grimas bij trekt. Iberts muziek is
integendeel lichtvoetig, maakt spotzieke grappen met tot op het bot toe afgekloven
clichés, waarbij hij een geestige behandeling van overbekende citaten geenszins
versmaadt.
Maar men ziet wat er gebeurt: Speenhoff brengt een lied dat in 1906/07 (toen Ibert
nog een jongen was!) al zo goed als Nederlands volksbezit was. Twintig jaar later
komt Ibert met dezelfde deun (hij schreef zijn Divertissement in de jaren '27-'28: de
muziek werd door Daraud, Paris in '31 uitgegeven). Natuurlijk kon Ibert die muziek
niet hebben gemaakt. Maar kon Speenhoff die muziek hebben gemaakt? Dat verhoede
de hemel! Maar waar hebben de heren dàn hun muziek vandaan? Dervaux verzint
een volkje, dat in Parijs (of laat het uitsluitend Montmartre zijn geweest) dit liedje
moet hebben gekend, maar waar de auteur van zoek is, of schuil gaat in de noten.
Speenhoff is volgens deze theorie dus maar een schakel die Frans volksbezit voor
ons nationaliseerde: in feite wordt Speenhoff (die vaker geplagieerd werd dan dat
hij plagiëren nodig had) van plagiaat beschuldigd! Maar wat is de werkelijkheid? In
een radio-interview van 18 februari 1965 verklaarde Johan de Meester voor de Vara,
dat hij Speenhoffs muziek naar Ibert had gezonden, die het al dan niet met goedvinden
van de Rotterdamse bard benutte voor het vijfde deel van zijn Divertissement...
Vat ik nu samen wat beide gevallen met elkaar gemeen hebben, dan onthult zich een
specifieke ontwikkeling in de receptie van een oorspronkelijk kunstwerk, die plagiaat
eenvoudig begunstigt. Het werk dat zo'n ontwikkeling kan veroorzaken, moet in de
eerste plaats een regressie mogelijk maken bij velen, en dit telkens doen zodra het
gehoord, gezien of anderszins ervaren wordt, zodat er een soort van traditie ontstaat,
eventueel een voorspelbaar sociaal gedrag. Het moet de drang bij velen om zich van
anderen te onderscheiden tot een minimum reduceren, het moet aan hun behoefte
om niet op te vallen, aan hun saamhorigheidsgevoel sterk appelleren. Daarmee is de
eerste stap gezet en kan het werk worden genationaliseerd: de oorspronkelijke auteur
wordt ‘vergeten’, d.w.z. de kennis dat er een oorspronkelijke auteur is, wordt in het
onbewuste verdrongen. De volgende fase is die van het ontstaan van de legende: de
bron is reeds gepasseerd, het ongeloof dat er een individuele bron is, vestigt zich en
het geloof dat er een dieper, een collectieve, moet zijn, doet vooroordelen ontstaan,
die zich laten rationaliseren tot een ‘theorie’. In de behoefte aan referentie wordt
voorzien (op de wijze van G.A. Evers, hierboven door Van Moerkerken geciteerd),
ja, zelfs worden ‘autoriteiten’ geciteerd (Dervaux) in het streven naar de
‘wetenschappelijke’
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zekerheid dat de oorspronkelijke auteur in feite een plagiërende grappenmaker is!
Of een schakel, desnoods de schakel, tussen de gemeenschap en die bron die dieper
wezen moet dan de kunstenaar zelf kan zijn. Zijn werk is immers niet eigenlijk
scheppend geweest, maar verlossend, zou Nijhoff hier zeggen, ‘maieutisch’ etc. De
slotfase is, dat de uitdagende werking die het kunstwerk heeft op het innerlijk leven
van het publiek, (of op het sociaal gedrag ervan), tegenover het recht op vrijheid van
inzicht een zoekverbod plaatst, onder aanvoering van wetenschappelijke argumenten,
dito citatendwang en al, waardoor het vooroordeel het wint van de kritische zin. De
geschetste ontwikkeling toont m.i. een parallel tot op zekere hoogte met Nijhoffs
poëtika (zoals die door Oversteegen wordt uiteengezet in Vorm of vent?), en in ieder
geval toont de ikfiguur uit Awater de neiging om de identiteit van een ander met een
sterker ik dan hij over te nemen: hij imiteert zijn voorbeeld in alles en zijn denk- en
gedragspatroon vertoont dwangmatige trekken. Tót het moment dat een derde de
bancirkel doorbreekt (de heilssoldate).
In mijn jeugd hadden we in Indonesië een paar baboes, die lattah waren. Dat betekent
dat ze, aan het schrikken gemaakt, alles nazeiden wat je ze toeriep, en vaak ook je
gebaren daarbij overnamen. Je kon ze op die manier vaak minuten lang bezighouden,
en samen met vrienden vonden we dan ook het spel uit: ‘Doe wat ik doe en zeg wat
ik zeg’, een zin die we in een bepaalde monotone, toch melodieuze zegging eindeloos
herhaalden, bij het maken van de grilligste bewegingen, die onze slachtoffers dan
tot ons genoegen, maar minder tot het hunne van ons overnamen. Dit ongetwijfeld
kolonialistisch sadisme heerst nog in de Germaanse kinderziel: ‘Al wie met ons mee
wil gaan/Die moet onze manieren verstaan’. Dit beginsel is werkzaam in de poëtika
van Nijhoff en in het gedrag en zieleleven van de ik uit Awater. Maar jaren vóór
Nijhoff zijn theorie (die Oversteegen formuleert) lanceerde, bestond er een kunst, deze van Van Moerkerken en die van Speenhoff - die, uit de taal (en uit de muziek)
scheen te zijn losgehakt, die onpersoonlijk, en dus bovenpersoonlijk scheen. Ze
werden althans opzij geschoven als originator van hun werk, en dat werd maat voor
maat, en nagenoeg woord voor woord door anderen overgenomen, en zonder
bronvermelding gepubliceerd. Van Moerkerkens verhaal herkent men in De sage
van Jan van den Dom door Henk Kuitenbrouwer, broer van Albert Kuyle (Louis
Kuitenbrouwer), te vinden in de kleurige Zonnewijzer, almanak voor het Katholieke
gezin (Spectrum, Utrecht, 1939), een boek dat antifascistische katholieken als Anton
van Duinkerken en Jan Engelman van medewerking uitsloot. Hetzelfde verhaal is
N.B. ook in een schoolbloemlezing opgenomen, nl. in Het Kompas, samengesteld
door P. Maassen (J. Noorduyn en zoon, N.V. Gorinchem).
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John Lennon
On this churly morn
Small wonder on this churly morn
I crivy like a black
To think wot I should be farlorn
Through knorb this packymack
I may be blink down booltoad
With ne'er a thorty skive
But I'll december barrold
To save my good bad Ive
To them perhap be nicky
I smirk but querry jump
With all this alfy hicky
I do but strive a hump
Knock down ye smallish hoqky
Am I the bairly oat?
With all your davey cockey
I'll allways keep afloat.
Will I the baggy Dutch man
And haughty bygraves too
To all I give a limpage
To do what they will do.
They rabble till they're tatter
Don't creem the midnight hour
Big Doris flitter flatter
And blacky blackpoo tower
Rephy graun and gratty
Graddie large but smail
She will not brant a fatty
Room to swig a snail
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C. Buddingh'
Op deze nurkse och
Its wonder daddik nikkersnik
Of deze nurkse och
Eén kippig vel allenerik
In sloer en modderkroch
Goed, lanik loenig lodderen
Stankblij en dolbespet
Maar jellevaar verluns ik
Als dat mijn Eva redt
Ze denken dannik lotje
Ik hi maar druk mijn kin
Van al die ollewobbers
Krijg ik de tering in
Kop dicht daar in die kulhoek
Ben ik de taaie peer?
Al kom je met Jan Lulkoek zelf
Klein krijg je mij niet meer
Heel de familie Waggel
En Parel Kriels erbij
Laat ze de bout nou hachelen
Ze kunnen wat van mij
Ze paljeren tot ze todden
Drie vier na middernacht
Corina flidder flodder
Inkluis de hondenwacht
Nepie sluim en slofie
Omi groot maar dap
Braaf bribbelend in 't alkofie
Eén slinger in de pap
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Bilt zeitung dairy apple
Of geltzie sniedypye
Groppy gribble grapple
Varoum the reason why?
Ye bottle ginny derick
And all who sail without
My tall but little Eric
Shall ne'er but cast a clout!
Remplenish thou thy cravie
With all that bodes within
Fall gather barge and davie
The lamb within a bin.
GOD SPEED

De verzen van John Lennon (links) en de ‘vertalingen’ van Cees Buddingh' (rechts)
op de bladzijden 28 t/m 39 zijn ontleend aan het bundeltje John Lennon vrijzinnig
vernederlandst door Cees Buddingh', dat eerlang als Zwart Beertje bij Bruna
verschijnen zal, naar vertaler en uitgever hopen zelfs spoedig.
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Bilt zeitung driepintappel
Van smeltse vlaaienbrei
Groppie gribbel grappel
Varoem gebeurt zulks mij?
O deerlijk flesje jajem
Wie 't zonder stellen moet
Zwalpt wel over de majem
Maar vangt geen sikkepoet
Spalkt daarom ziel en zeilen
Met al wat u maar lust
En parleveer naar 't eiland
Waar 't lam rust naast het fust.
GOD ZIJ MET U
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John Lennon
I remember Arnold
I remember Kakky Hargreaves
As if 'twer Yestermorn'
Kakky, Kakky Hargreaves
Son of Mr. Vaughan.
He used to be so grundie
On him little bike
Riding on a Sundie
Funny little tyke
Yes, I remember Kathy Hairbream
As if 'twer yesterday
Kathy, Kathy Hairbream
Son of Mr. May
Arriving at the station
Always dead on time
For his destination
Now He's dead on line
(meaning he's been got by a train or something)
And so we growt and bumply
Till the end of time
Humpty dumpty bumply
Son of Harry Lime
Bumbleydy Hubledy Humbley
Bumdley Tum. (Thank you)
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C. Buddingh'
Weet je nog van Arnold?
Kweenog van Kakkie Dahliefs
Of 't gisterochtend was
Kakkie Kakkie Dahliefs
Zoon van dokter Plas
Hij kon zo prullig tuffen
Op z'n hakkelplof
Maandags dinsdags woensdags
Moeders grote sof
Ja, kweedooknog van Kätie Haarpoon
Az de dag van gister
Kätie Kätie Haarpoon
Zoon van Lady Lister
Altijd om half negen
In de autobus
Met z'n aktetasje
Noustie mortibus
(ik bedoel bij het uitstappen geschept of zoiets)
Zo hoebelen en grutten we
Tot der dagen eind
Iene miene mutteme
Zoon van Albert Hein.
Muddeldehubbeldebubbele
Bubbeldehup. (Merci)

Raam. Jaargang 1969

34

John Lennon
Deaf Ted, Danoota, (and me)
Thorg hilly grove and burly ive,
Big daleys grass and tree
We clobber ever gallup
Deaf Ted, Danoota, and me.
Never shall we partly stray,
Fast stirrup all we three
Fight the battle mighty sword
Deaf Ted, Danoota, and me.
With faithful frog beside us,
Big mighty club are we
The battle scab and frisky dyke
Deaf Ted, Danoota, and me.
We fight the baddy baddies,
For colour, race and cree
For Negro, Jew and Bernie
Deaf Ted, Danoota, and me.
Thorg Billy grows and Burnley ten,
And Aston Villa three
We clobber ever gallup
Deaf Ted, Danoota and me.
So if you hear a wonderous sight,
Am blutter or at sea,
Remember whom the mighty say
Deaf Ted, Danoota, and me (sometimes we bring our friend, Malcolm.)
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C. Buddingh'
Dove Japie, Mallota, (en ikke)
Of 't heuvel steil en woest het woud
Voor ons blijvut maar tikke,
Wij gallompere vier drop los
Dove Japie, Mallota, en ikke.
Nooit wijke wij van 't rechterpad,
Stijf teugels in ons fikke
Strijen wij machtig zwaard de strijd
Dove Japie, Mallota, en ikke.
Met trouwe homp aan onze zij,
Moed benne me hardstikke
Voor geen gehucht hoe feil behaard
Dove Japie, Mallota, en ikke.
Wij strij de rechtgevaarde strij
Voor alle krikkemikke
Van elke kleur of das of glo
Dove Japie, Mallota, en ikke.
Of 't peubel dries en Ajax tien,
En Feijenoord effe tikke
Wij gallompere vier drop los
Dove Japie, Mallota, en ikke.
Zo azzu iets frankaspisch hoort
of ziet vergaan: niet schrikke,
Bedenk, het zijn alleeuwerik maar
Dove Japie, Mallota, en ikke (soms brengen we ons vriendje Welkom mee)
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John Lennon
The fat budgie
I have a little budgie
He is my very pal
I take him walks in Britain
I hope I always shall.
I call my budgie Jeffrey
My grandads name's the same
I call him after grandad
Who had a feathered brain.
Some people don't like budgies
The little yellow brats
They eat them up for breakfast
Or give them to their cats.
My uncle ate a budgie
It was so fat and fair.
I cried and called him Ronnie
He didn't seem to care
Although his name was Arthur
It didn't mean a thing.
He went into a petshop
And ate up everything.
The doctors looked inside him,
To see what they could do,
But he had been too greedy
He died just like a zoo.
My Jeffrey chirps and twitters
When I walk into the room,
I make him scrambled egg on toast
And feed him with a spoon.
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C. Buddingh'
De dikke knarie
Ik heb een kleine knarie
Me beste kammeraad
Kga dikkels mettem wandle
Al wortook nog zo laat
Ik noem me knarie Sjeffie
Zo heette mopa ok
Ik noemmum zo naar mopa
Dawwasso zije sok
Dr zijn lui dieznie motte
Vuil etterlijers zat
Ze smere zop dr bootram
Of geve zander kat
Moom attekeer een knarie
Hij riep: ik lussem rauw
Ik huilde en noemdum Daaffie
Maar 't liettum nesso koud
Schoontie toch Arthur heette
Wertie nie rood of bleek
Hij liep naarn dierewinkel
En vrat die heelmaal leeg
De dokters keke nimmum
Of triest te redde viel
Maar hij was al te gulzig gweest
Hij stierf azzun azziel
Mijn Sjeffie twiet en kwettert
Ask in de kamer kom
Ik voerum roerei met gehakt
Dan krijgtie 'n slappie om
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He sings like other budgies
But only when in trim
But most of all on Sunday
Thats when I plug him in.
He flies about the room sometimes
and sits upon my bed
And if he's really happy
He does it on my head.
He's on a diet now you know
From eating far too much
They say if he gets fatter
He'll have to wear a crutch.
It would be funny wouldn't it
A budgie on a stick
Imagine all the people
Laughing till they're sick.
So that's my budgie Jeffrey
Fat and yellow too
I love him more than daddie
And I'm only thirty two.
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Hij zingt az alle knaries
't Is nesso gele kloon
Maar zondags tallermooiste
Dan zekkum onder stroom
Soms vliegtie door de kamer
En zit op me dresswaar
En astie zich ech toffoel
Doettie-ut op me haar
Hij stanoun tijtal op dieet
Door al die vele prakkies
Ze zeggastie nog vetter wordt
Mottie nog krukke strakkies
Dassou wassijn ik lach me rot
Ik ziejut al gebeure
Een knarie oppen stokkie
Gwoon om je te bescheure
Dawwazme knarie Sjeffie
Me vet gevederd jappie
Osschoon ik nog maar dertig ben
Houk meer vam dan van pappie
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Maxim de Winter
Kamers
niet voor niets zijn kamers afgesloten van de buitenwereld,
sommige althans. niet voor niets zijn kamers kamers.
nee, niet voor niets - kamers zijn kamers,
zoveel is zeker. zo weinig is zeker:
kamers bij dag en bij nacht verlicht door slecht licht,
maar niet altijd verlicht. ook het ochtendlicht is geen licht.
een kamer een ruimte tussen zoldering en wanden,
en vloer natuurlijk. de vloer is belangrijk in iedere kamer.
behalve in sommige kamers - geen dogma's in kamers!
kamers zijn vrij, zijn dus belangrijk, belangrijker dan vloeren,
of de rest: wanden en zoldering. de ruimte is belangrijk,
alleen de ruimte is belangrijk, de ruimte is alles de kamerruimte is ruimte zonder overbodige omgeving,
kamers zijn ruimte an-sich. kamers zijn geen kamers.
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Pé Hawinkels
Jennifer Juniper
Er zijn cijfers, die ook jij verstaat,
hoewel je taal verband houdt met de flora
van dit gebenedijde stervensuur en je blozen
komt van dat van rozen die, een kop als vuur,
de laatste vingers van de zon
om zich voelen sluiten en
niet weten wie dat is; cijfers, die
ook jou ontroeren, alhoewel geen straling
in je ogen benadert die daar huist
wanneer de zeewind muziek apporteert
van de overzijde van het Kanaal.
Zo kun jij als enige van velen overzien
hoe mijn manier van denken becijferd is,
nu de mauve duisternis voor mij
een uitzonderingspositie schept waarop een eiland,
verankerd in de op precies ditzelfde uur
gebriljantineerde oceaan, zo trots zou zijn, de scheiding scherpt tussen jou, de vele incarnaties die je naar het voorbeeld van een wolk
bezeten hebt, en de toorts die feestelijk
door de nacht gedragen niet alleen, - o nee,
wie liefheeft geeft de voorkeur aan
gevaarlijkere wegen, - niet enkel het
vermoeide netvlies van persoonlijk
kijkersvolk met zijn herinneringen besmet
als de staart van een komeet.
We hebben elkaar langdurig & bedachtzaam
gesneden volgens een formule, voor wie wij
geen andere dimensie hadden dan de duur, en die
was kort: vlak daarna, terwijl de attributen
van dit uur, zeesterren, krabben en gefluisterde
wetenswaardigheden zoals strandjutters ze aan
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de nachtwind toevertrouwen, in elk geval
de een van ons wel tranen uit de ogen logen,
bij wijze van spreken dan, verloor zij
zich kort & goed in spectrografieën die
een willekeurig punt als dat van ons
in een twee drie onterven.
Er zijn dus cijfers, die naar ik weet
ook jij verstaan kunt, nu ik je cynischmythologisch kan zien kijken uit het midden
van een hofhouding van meidoorn en duizendschonen,
van mist en wat daarna het beste is
om iemands uitzicht te bemoeilijken: jij bent
ervan doordrongen dat het gemis dat jij verspreidt
niets heeft van de wijze waarop in het teken
der verenigde grotten van Calypso,
Circe en de Cycloop bij jou een toefje geur
van zonbeschenen rotsen halt toeroept
aan blikken, dronken van de tijd, maar dat
integendeel jij verdwijnt in bloemen mild
te ontveinzen hoezeer je reeds veranderd
was, je beste maanden ingetreden zijn,
zoals die voorheen slechts nader kwamen
als een banvloek.
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R.H. Fuchs
De late Rembrandt
In het Eindhovens Dagblad (20 september 1969) schreef ik: ‘In het vroege werk toont
zich een Rembrandt die enorm zeker van zichzelf is, die een stijl volledig onder de
knie heeft (bij het virtuoze af), die zich er als het ware op beroemt alles te kunnen
tekenen en schilderen wat hij maar wilde. De oude Rembrandt, daarentegen, aarzelt.
Het schilderen is duidelijk moeilijker geworden; wat alleen maar het gevolg kan zijn
van Rembrandts toenemende onzekerheid ten aanzien van het schilderen als zodanig,
het zich meer bewust worden van de absurde problematiek: het suggereren van de
werkelijkheid op een plat vlak.’
In de Volkskrant (15 november 1969) ging Lambert Tegenbosch op deze opmerking
in. Onder de titel ‘Vreemde sores’ schreef hij: ‘Vermoedelijk is er goede grond aan
te nemen, dat het later werk meer onzekerheden, aarzelingen, hervattingen te zien
geeft. Röntgenfoto's kunnen daarvoor het bewijs leveren. Niets lijkt te bewijzen, dat
Rembrandt, als in de “Claudius Civilis”, nergens tot een uiteindelijke, detaillering
(heeft) kunnen besluiten.’ Misschien wilde hij daartoe niet besluiten. Het zou al
tamelijk modern, monumentale-kunstachtig, gedacht zijn om dat in verband te brengen
met de bestemming van het schilderij, een hoge plaats in het Stadhuis op de Dam.
Ontoelaatbaar modern lijkt het de typisch twintigste-eeuwse problematiek van het
schilderij als gat in de muur, als ‘onwaar’, want slechts schijn van diepte suggererend,
te verplaatsen in de hartekameren van Rembrandt. Niets wijst erop, zover mij bekend,
dat Rembrandt ooit heeft getwijfeld aan het goed recht en zelfs de taak van de schilder:
suggestie van echtheid op te roepen, de wereld in zijn ‘naetuereelste
beweechgelickheijt geopserveert’ de toeschouwer op een tweedimensionaal vlak aan
te bieden. De idee van Fuchs schijnt alle grond te missen.’ - En Tegenbosch besloot
zijn notitie met de opmerking dat mijn krantetekst uitnodigde tot nadere communicatie.
Hetgeen dan bij deze geschiedt.
Mijn opmerkingen (gemaakt naar aanleiding van de Rembrandttentoonstelling)
hadden betrekking op, mijns inziens, het raadselachtigste probleem in Rembrandts
kunst: het opvallende stijlverschil tussen zijn vroege en zijn late werk. In de oudere
literatuur wordt die verandering (die zich geleidelijk voltrok) meestal beschreven als
een plotseling omslaan. Dat zou zijn teweeg-
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gebracht door verschillende oorzaken (de door van Saskia in 1642, de zogenaamde
slechte ontvangst van de Nachtwacht in datzelfde jaar) die bij Rembrandt een proces
van innerlijke bewustwording, geestelijke en artistieke, zouden hebben op gang
gebracht. Deze geestelijke verdieping, waarin Rembrandt als het ware zijn ziel zou
hebben ontdekt, werd later nog verhevigd door een andere tot de verbeelding
sprekende externe gebeurtenis: zijn gedeeltelijke bankroet in 1656. Pas dan zou zich
de echte, de ware Rembrandt manifesteren: teruggetrokken, in zichzelf gekeerd, diep
begaan met God en mensheid. (In het boek van J.A. Emmens, Rembrandt en de regels
van de kunst, 1968, wordt deze opzet van de biografie, deze motivering ervan waarvan
het tot inkeer komen de kern is, terecht vergeleken met de stereotiepe structuur van
traditionele heiligenlevens.) De verandering van Rembrandts stijl werd dus, en wordt
vaak nog, herleid tot een hypothetische verandering in zijn hypothetisch zieleleven,
in plaats van tot artistieke oorzaken. Schilderijen worden daarmee gehanteerd als
documenten waarin Rembrandts meest persoonlijke emoties direct zichtbaar zouden
zijn neergeslagen: een denkbeeld dat niet strookt met de artistieke ‘psychologie’ van
de 17de eeuw, maar dat wel alles te maken heeft met de romantische
kunstbeschouwing waarbinnen dit denkbeeld ontstond, en met de latere
gepopulariseerde psychologie die dit soort opvattingen, lijkt mij, een
wetenschappelijke rechtvaardiging verschaften die voor het begin van deze eeuw
acceptabel was.
In mijn door Tegenbosch betwiste tekst heb ik gesuggereerd dat voor de oude
Rembrandt het schilderen moeilijker werd, - dat hij in toenemende mate onzekerder
werd ten aanzien van zijn medium, de schilderkunst. Een en ander lijkt Tegenbosch
‘ontoelaatbaar modern’, - in die zin dat mijn opvatting tezeer riekt naar de
hedendaagse artistieke problematiek van de ruimtelijke illusie op het platte vlak. Dat
is juist. En tegelijkertijd raakt Tegenbosch daarmee het kernprobleem van elke
interpretatie van het verleden: namelijk dat elke interpretatie onvermijdelijk moet
worden geformuleerd binnen de schema's en de ideologie van de eigen tijd. Anders
kan ze niet geformuleerd worden. Maar dat is natuurlijk geen verklaring van mijn
mening over Rembrandts stijlverandering.
Wat ik daarover heb gezegd, kwam min of meer uit het ongerijmde,- uit een stellige
overtuiging dat de traditionele verklaring, de hierboven kort geschetste biografische,
in ieder geval onjuist is (of, beter gezegd, zinledig is omdat ze is gebaseerd op
gegevens waarvan de juistheid noch de onjuistheid kan worden vastgesteld. Dat
Saskia in 1642 overleed is natuurlijk een onomstotelijk feit, maar daar gaat het niet
om. Het gaat om Rembrandts veronderstelde reactie op dat overlijden en die is
onmeetbaar.) Verder was er nog een premisse van mijn kant: namelijk dat Rembrandts
late werk beter is dan zijn vroege werk, en dat Rembrandt, een schilder bij zijn volle
bewust-
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zijn, in zijn ‘ontwikkeling’ zeker ook zal zijn gemotiveerd door de wil steeds betere
schilderijen te maken. Deze premisse lijkt mij nogal aanvaardbaar. (Dat Rembrandts
late werk beter is dan het vroege, is intussen ook Tegenbosch' overtuiging. In het
artikel waarin hij mij kritiseert, noemt hij de naar zijn oordeel beste Rembrandts: dat
zijn vrijwel allemaal late Rembrandts, schilderijen van zeg na 1650.)
De premisse is niet alleen theoretisch aanvaardbaar, ik kan haar ook enigermate
ondersteunen met concrete visuele gegevens in het werk zelf. Rembrandts oeuvre
overziend als een artistiek groeiproces, kan men zeggen dat hij zich geleidelijk aan
losmaakt van de norm van de 17de eeuwse schilderkunst. Grofweg komt zijn
ontwikkeling hierop neer: als leerling van Pieter Lastman wordt hij aanvankelijk
opgeleid in een toendertijd gangbaar en normaal idioom. Gedurende de eerste jaren
van zelfstandig meesterschap, van omstreeks 1628 tot omstreeks 1636 (maar op die
jaartallen wil ik me niet vastleggen) assimileert hij invloeden van verschillende grote
meesters, zoals van Rubens en van Caravaggio. Zijn toenmalige stijl zou kunnen
worden omschreven als een variant van de barok met een typisch Hollandse aandacht
voor realistische details (vgl. daarvoor De blindmaking van Simson, 1636,
Bredius-Gerson 501) Een schilderij als De bruiloft van Simson (1638; Bredius-Gerson
507; op de tentoonstelling) laat zien dat hij zich op dat moment met groot gemak,
zoals ik schreef ‘bij het virtuoze af’, in die stijl kan uitdrukken. Het is een stijl die
zich kenmerkt door een grote levendigheid in gebaren, houdingen,
gelaatsuitdrukkingen (‘naetureelste beweechgelickheijt’, zegt Rembrandt zelf in zijn
beroemde brief aan Huygens), en door een grote ruimtelijkheid die wordt gemarkeerd
en opgewerkt met uitbundige lichteffecten. In de jaren daarna begint Rembrandt zich
van deze norm los te maken. Ik noem die stijl een norm, omdat hij overeenkomt met
de eisen die toen aan een goed schilderij werden gesteld. Dat Rembrandt ook in deze
tijd beter is dan de meeste van zijn tijdgenoten is, lijkt mij, eerder een kwestie van
schildertechniek.
Waarom wilde Rembrandt zich van die norm losmaken? (Want hij moet het bewust
hebben gewild, het is niet toevallig gegaan of vanzelf). Het zou arrogant zijn als ik
die vraag volledig zou menen te kunnen beantwoorden. Toch wil ik enkele suggesties
wagen (die ik overigens verder hoop uit te werken in een onderhanden zijnde
dissertatie.)
Rembrandt wilde steeds betere schilderijen maken. Dat hij zich van de norm
losmaakte, impliceert dat zijn idee van een goed schilderij daarmee niet overeenkwam;
en de overtuiging waarmee hij de later ingeslagen weg hardnekkig bleef vervolgen,
impliceert dat de richting waarin hij zich ontwikkelde naar zijn oordeel inderdaad
betere schilderijen zou kunnen opleveren. Dat leidt tot de vraag: wat is kenmerkend
in die ontwikkeling?
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Ik meen, en waarlijk ik niet alleen, dat kenmerkend is het laten vallen van een concept
van het schilderij als diepe ruimte, als schouwtoneel à la De bruiloft van Simson;
mijns inziens wordt deze opvatting vervangen door een concept van het schilderij
als voorgrond. Ruimte blijft slechts gehandhaafd voor zover die noodzakelijk is om
de plasticiteit van de figuren mogelijk en overtuigend te maken - een plasticiteit die
in het late werk steeds minder wordt gesuggereerd door een stereometrische
ruimtelijke structuur en steeds meer door het veel minder concrete middel van het
clair-obscur. Ruimte is niet meer dan de beweegruimte voor de figuren.
Met andere woorden: Rembrandts idee van een goed schilderij hangt onder andere
samen met het probleem van de ruimte. Maar waarom dan juist de ruimte? Mijns
inziens heeft dat te maken met bepaalde eisen, waarover we verder in het duister
tasten, die Rembrandt moet hebben gesteld aan artistieke expressie. Doordat de ruimte
ondiep is, naar achteren toe wordt afgesloten door, bij voorbeeld, een muur (vgl. Het
Joodse Bruidje), wordt het schilderij bijna letterlijk gemaakt tot voorgrond. De
‘historie’ speelt zich niet meer op het schouwtoneel af, maar ervóór - op het
proscenium als het ware. Dit geeft de schilderijen een soort frontaliteit; en daardoor
krijgt de voorstelling een bepaalde concentratie. Mogelijk is het deze eigenaardige
concentratie (die wij als diepte lijken te ervaren) die in Rembrandts ogen met artistieke
kwaliteit verbonden was, en met artistieke expressie. Het was in ieder geval iets
nieuws, en daarom ook iets moeilijks om te realiseren omdat er nauwelijks
voorbeelden waren. Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat voor Rembrandt het schilderen
moeilijker werd.
Overigens sluit deze interpretatie de invloed van Rembrandts ‘zieleleven’ niet uit.
Alleen, die ligt op een ander niveau. Artistieke expressie hangt samen met de inhoud
van de expressie, - dat wat uitgedrukt wordt, en dat kan best samenhangen met
gebeurtenissen in Rembrandts persoonlijk leven. Maar tussen expressie en de inhoud
ervan ligt nog een trap: de vorm van de expressie. Mijn interpretatie ligt op dat niveau
van de vorm.
Mijn door Tegenbosch geciteerde tekst was op deze punten wat onzorgvuldig
geformuleerd. Want het zal ook duidelijk zijn dat Rembrandt, mijns inziens, het
concept van het schilderij als een bepaalde illusie als zodanig niet betwistte; wat hij
betwistte van de gangbare, 17de eeuwse vorm van die illusie: de norm.
Wat betreft, tenslotte, Tegenbosch' kritiek op mijn opmerkingen over de Claudius
Civilis, dat Rembrandt ‘nergens tot een uiteindelijke, definitieve detaillering heeft
kunnen beschouwen’,- ik ben hem daarvoor erkentelijk. Tegenbosch zegt dat
Rembrandt wellicht niet tot die detaillering wilde besluiten. Daarmee is hij
vermoedelijk dichter bij de waarheid dan ik het was. Mogelijk wilde Rembrandt er
niet toe besluiten omdat al te precieze detail-
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lering, die een zekere aandacht voor zichzelf zou hebben kunnen eisen, juist de
totaliteit van het schilderen zou hebben kunnen verstoren. Het schilderij zou daardoor
minder geconcentreerd geweest zijn: minder goed, volgens Rembrandt.
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Een kermis in alexandrijnen
Lukas Rotgans, Boerekermis.
Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Strengholt. (Tekst
en Toelichting, nr. 9); Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon N.V., 1968,
80, 74 blz., m. ill., ing. f 3,70.
Bij de uitgeverij J. Noorduijn en Zoon N.V. te Gorinchem, die in april van dit jaar
haar 150-jarig bestaan herdacht, is, onder de benaming ‘Tekst en Toelichting’, een
nieuwe reeks tekstuitgaven gaan verschijnen onder redactie van Dr. J.P. Naeff en
Dr. G. Stellinga. Er zijn tot nu toe elf deeltjes in deze serie uitgekomen, die van Van
Veldeke tot François Haverschmidt lopen. Enkele teksten, zoals de abele spelen
Esmoreit en Gloriant, waren al eerder bij deze uitgever verschenen in ‘Noorduijn's
Schoolbibliotheek’, die onder redactie staat van Dr. J.E.W. Spronck en Drs. P.
Vreeken.
De presentatie van de teksten in deze nieuwe serie is gelijk aan die van de meeste,
vergelijkbare uitgaven die in eerste instantie toch wel voor de middelbare school
bestemd zijn: sober en ouderwets-degelijk. Het ‘Klassiek Letterkundig Pantheon’
dat door Thieme in Zutphen wordt beheerd, de reeksen ‘Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde’ en ‘Zwolse Drukken en Herdrukken’ die beide door Tjeenk Willink in
Zwolle worden verzorgd, zijn naar omslag en typografische vormgeving even
traditioneel, als bovengenoemde reeksen van Noorduijn en de serie ‘Van alle tijden’
die Wolters laat verschijnen. De ‘Cahiers voor Letterkunde’ die sedert enkele jaren
door Meulenhoff in Amsterdam op de markt worden gebracht, steken daarbij in lay
out en algehele presentatie uitermate gunstig af; ze delen die aantrekkelijkheid met
de afleveringen uit de eveneens tamelijk recente reeks ‘Kort en Goed’, een coproductie
van Querido-Wolters.
Revenons à nos moutons! Toen Knuvelder in 1958 de tweede druk liet verschijnen
van het tweede deel van zijn Handboek, waarin Rotgans behandeld wordt, kon hij
geen enkele bereikbare tekstuitgave van het werk van deze achttiende-eeuwse patriciër
vermelden. Een laatste editie van enkele werken van Rotgans verscheen in 1851! Nu
zijn er niet alleen voortreffelijke edities van zijn spelen Eneas en Turnus en Scylla
voorhanden (in de reeks ‘Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde’), maar is tevens
een uitmuntend uitgaafje in de handel gebracht van zijn levendige gedicht
Boerekermis. Deze teksten werden alle drie zeer deskundig ingeleid en van
woordverklarend commentaar voorzien door L. Strengholt, wetenschappelijk
medewerker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
In zijn inleiding geeft Strengholt allereerst een doxologische beschouwing van de
beoordelingen die in de loop der tijd aan Boerekermis ten deel zijn gevallen en die
vaak (zoals bij Jonckbloet en Prinsen) meer zeggen van de
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beoordelaar dan de beoordeelde. In dit overzicht misten wij het artikeltje van Gimpel
uit de ‘Eigen Haard’ van 1910. Een zetfoutje signaleerden we op blz. 8, r. 8 v.o.:
Evenwicht, lees: Evenwichtig.
In een tweede paragraaf vermeldt Strengholt de inhoud van het gedicht, waarbij
hij passim wijst op enkele burleske trekken die erin zijn op te merken. Ook in deze
paragraaf is een foutje blijven staan: blz. 10, r. 17 v.o.: Fitus, lees: Titus.
Verreweg het belangrijkste deel van de inleiding bestaat uit de beschouwing waarin
de motieven en de structuur van het epische gedicht worden bezien. Strengholt meent,
dat Boerekermis voor een deel gekenmerkt wordt door de burleske trekken die men
ook ten onzent in de literatuur van de tweede helft van de 17e en de eerste helft van
de 18e eeuw kan opmerken. Hij wijst daarbij op de komische nabootsing van de
traditionele inzet van het heldendicht en voorts op het gebruik van de epische stijl
bij onderwerpen waar men dat geenszins zou verwachten. Wat hij onder burleske
poëzie verstaat, laat Strengholt in het vage. Hij vermeldt in zijn aantekeningen in het
voorbijgaan wel enkele elementen in die trant, maar zijn uiteenzetting zou op dit stuk
aan duidelijkheid hebben gewonnen, wanneer hij de burleske bestanddelen van het
gedicht bijeen had gezet en daarbij ook plaats had ingeruimd aan het aanwenden van
motieven uit de klassieke mythologie waar dat door het onderwerp slecht wordt
verdragen, aan het gebruik van door de traditie ‘gewijde’ metra, zoals de hier door
Rotgans benutte alexandrijn, nota bene het metrum van het treurspel bij uitstek, aan
het vóórkomen van woordkoppelingen zoals die in het authentieke heldendicht
veelvuldig worden aangetroffen. Verwijzingen naar vergelijkbare elementen in het
werk van burleske auteurs als Focquenbroch, Van Overbeke, Beronicius, Buysero
zouden het gedicht wat duidelijker hebben gesitueerd in het culturele panorama van
die tijd, temeer daar in deze uitgave Boerekermis evenmin een plaats krijgt in het
totale oeuvre van Rotgans. Men kan daarvoor wel Strengholts editie van Eneas en
Turnus met vrucht raadplegen.
Met Strengholts opmerking, dat het burleske in Boerekermis geen dominant element
is, kan men het overigens wel eens zijn, alsmede met zijn standpunt dat de
zedenschildering erin en de satirisch-moralistische visie in het gedicht de andere
belangwekkendste trekken ervan zijn.
Voor de Aantekeningen kan men niet anders dan het grootste respect hebben. De
woordverklaringen zijn niet alleen uitvoerig en zorgvuldig (is het ‘graautje’ uit vs.
24 voor de onervaren lezer als Silenus' ezeltje te herkennen?), maar geven niet zelden
ampele cultuur-historische en folkloristische toelichting. Het is niet op de laatste
plaats te danken aan dat onderdeel van Strengholts werk, dat ik Boerekermis met
groot genoegen heb gelezen en mij vaak, mèt Rotgans, ‘niet kon onthouden van
gelach’.
Jan H. Cartens
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Vier facetten van een kritisch oog
Paul de Wispelaere, Facettenoog. Een bundel kritieken gekozen en
ingeleid door weverbergh. Brussel enz 1968 (A. Manteau N.V.;
Maerlantpocket 12.)
In binnenkort wijlen Komma (IV, 4) heeft Martien J.G. de Jong de literaire criticus
voor de vierschaar gedaagd. Hij vertelt waarop bij de beoordeling van de verdachte
gelet moet worden: informatie, interpretatie, evaluatie en taalbeheersing; criteria
waar weinig op valt af te dingen. Een criticus produceert dan wel Sekundärliteratur,
zoals dat in een niet overmatig bevriende natie heet, maar ook zìjn lezers willen waar
voor hun geld. Al ben ik het lang niet onverdeeld met de uitwerking en argumentatie
van De Jongs (hier simplistisch samengevat) systeem eens, zijn maatstaven gebruik
ik graag om De Wispelaere op te meten. Van iemand die (als enige
dagbladmedewerker naast Fens) in een geur van kritische heiligheid staat, mag je
verwachten dat hij zich door het systeem uitstekend laat toetsen, en bovendien daar
een goede toetssteen voor is.
De Wispelaere verstrekt informatie. Hij vertelt in extenso over wat voor boek hij
het heeft, wie de schrijver is, waar beide in de literatuur zo'n beetje te plaatsen zijn
- Het Vaderland geeft hem de beschikking over een benijdenswaardige ruimte. De
recensies die weverbergh voor Facettenoog heeft uitgezocht, handelen zonder
uitzondering over proza: Wereld in woorden van Dresden, essays van Pierre H.
Dubois en Literair lustrum, en verder verhalen, vooral romans; doorgaans toppunten
uit de noord- en zuidnederlandse produktie van de laatste jaren. De Wispelaeres
romankritiek draagt een sterk theoretiserend-analytisch karakter, zodat zijn
besprekingen soms een essayistische inslag krijgen: bepaald knap voor bijdragen
aan een krant.
De Wispelaere interpreteert. En goed: het is moeilijk, zijn evenknie in het métier
der romananalyse aan te wijzen, ook al kun je incidenteel met hem van mening
verschillen. (Zo geloof ik dat hij Fenneke, het vriendinnetje van Simone in Burniers
Een tevreden lach, ten onrechte als ‘echt’, en niet als gefantaseerd personage opvat.)
De Wispelaeres deskundigheid inzake de nouveau roman en de literatuur over dat
onderwerp, zijn feeling voor experimenten en zijn inzicht in oude en nieuwe
schrijftechnieken zijn bewonderenswaardig.
De Wispelaere evalueert. Dat lijkt mij niet zijn sterkste punt. De beste auteurs van
‘de jongere generatie’ vindt hij (p. 96) Bernlef, Hamelink, Deve-

Raam. Jaargang 1969

52
ling, Geel en Vogelaar - een opinie die voor de laatste drie tamelijk kwestieus is.
Zijn stuk over Ewald Vanvugt is te lief, Geert van Beek onderschat hij naar mijn
smaak. In het algemeen kwalificeert De Wispelaere met termen die zo in de Schets
van Stuiveling kunnen, met weinig onderlinge differentiatie en steeds aan de
vriendelijke kant. Sommige van zijn collega's, die wat informatie en interpretatie
betreft niet in zijn schaduw kunnen staan, zijn in hun waardering een stuk gelukkiger.
Misschien probeert De Wispelaere wat teveel ‘objectief’ te zijn, misschien is hij
te bescheiden of te menslievend. In één opzicht is dat een voordeel: weverbergh
verwijt hem in de inleiding een vergoelijkende houding jegens de conventionele
roman, maar dat is een misplaatste beschuldiging. Een literair criticus, al is hij
voorstander en zelf beoefenaar van het nieuwe, moet niet afdalen tot het niveau van
partijpolitiek, en het kiezersvolk voorhouden dat alleen in de gelederen van de (of
een!) avant-garde iets groots verricht wordt.
Tenslotte zijn stijl. Weverbergh noemt die in zijn inleiding ‘vrouwelijk van
fraaiheid’ en ‘uitstekend’, wat behalve onzin teveel eer is. De Wispelaere schrijft
redelijk, een stuk boven de middelmaat, maar allesbehalve briljant. De algemene
erkenning die zijn stilistische kwaliteiten volgens weverbergh hebben gevonden,
moet wel op een misverstand berusten. Of de opmerking van de inleider, natuurlijk.
(Even tussendoor: ‘het is... de stijl van de criticus die de innerlijke waarachtigheid
en kracht van zijn visie bewijst’, zegt De Jong. Als ik hem goed begrijp, bedoelt hij,
à la Plato, zoiets als schoon = goed = waar, in een kritische toepassing. Ook Corn.
Verhoeven schijnt die mening toegedaan - zie de Volkskrant van 14 juni '69. Hij
schrijft: ‘Een criticus die slecht schrijft, kan eventueel een behoorlijke informant
zijn, maar hij is een slecht criticus.’ En verderop: ‘Een uitweiding over de stijl is...
vooral het constateren van een uiting van echtheid bij de criticus... De brille van zijn
stijl is een demonstratie van zijn gelijk of liever: een effect ervan.’
Neem Van Deyssel, in navolging van De Jong, en beoordeel hem als informant:
een beroerde. Als interpreet: een beroerde - ‘dit zie ik blauw’, vertelde hij Annie
Salomons over een van haar gedichten. Als literair fijnproever: begiftigd met een
goede, maar geenszins feilloze smaak. Als stilist: een hoogtepunt in Tachtig.
Neem De Wispelaere of Fens: stukken betere informanten en interpreten, minstens
Van Deyssels gelijken (zeker Fens) in kracht van oordeel, maar - neem het hun eens
kwalijk - geen penvirtuozen zoals hij er een was.
Wie is nu de betere criticus? Ik voel niets voor Van Deyssel. Deze opstelling, ik
geef het toe, is om het contrast gekozen, maar met een vierdimensionaal
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criterium zijn problemen per se onvermijdelijk. Dit is maar een demonstratie.) Terug
naar ons schaap. De Wispelaere is meer informant en interpreet dan ‘evaluant’. Beslist
geen schande, omdat na Busken Huet literaire kritiek in de strikte zin des woords
zeldzaam geworden is in de Lage Landen. Grote vergissingen, die hem een plaats in
de Knuvelder van de 21ste eeuw kunnen opleveren, zal De Wispelaere niet maken
- hij is wat je noemt een recensent voor het heden. Of hij ooit het grote gelijk zal
krijgen, dat hem dezelfde eer deelachtig doet worden, ik betwijfel het.
Het genus waartoe De Wispelaere behoort, voldoet niet aan de eisen van De Jong
- ik vraag me af of er hier en nu een criticus te vinden is die dat wel doet. Ik ben niet
geneigd De Wispelaere een slecht criticus te vinden; ik houd het er eerder voor dat
De Jong overvraagt, of te optimistisch is, of iemand op het oog heeft die ik, helaas,
niet ken.
Wat valt er aan De Wispelaeres superioriteit op de punten informatie en interpretatie
te loven? Als alle nieuwerwetsigheden heeft de nieuwe roman (zeg: het nieuwe proza)
alles in zich om het publiek af te schrikken, en niet eens uitsluitend de ‘leken’. Een
empathetische exegeet als De Wispelaere krijgt dan een middelaarsfunctie (zoals
indertijd Rodenko) die hem, of hij dat wil of niet, doet ingrijpen in de literatuur.
Weverbergh denkt daar anders over, maar De Wispelaere dòèt, op een andere manier
dan de keurmeester-criticus, iets met een boek: hij doet het open. Als medeschrijver,
of voor-lezer, is hij misschien nog onvervangbaarder dan de evaluant, die het tegen
de ‘natuurlijke selectie’ door de geschiedenis toch niet kan bolwerken.
De criticus (het blijft een criticus) van De Wispelaeres type kan niet buiten
belezenheid en intelligentie - de voornaamste factoren in zijn beoordeling. Over
beide beschikt de schrijver van Facettenoog in overvloed, zoals uit voorafgaande
bundels al bleek. Beide zijn erg gallisch. De Wispelaere is, met Jan Walravens,
‘Europeeër om Vlaming te worden’, maar hij is voornamelijk Fransman. Ik weet niet
of hij daar een betere Vlaming door geworden is - het heeft hem in alle geval tot de
beste vlaamse criticus van het ogenblik gemaakt.
Jacques Kruithof
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Het ei van columbus
André Pieyre de Mandiargues. De dood in Barcelona;
vert. uit het Frans door Henny Scheepmaker, met een nawoord van
de uitgever.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. 232 blz. (Grote ABC; no. 102)
Gesansfil. f 8,90.
Oorspronkelijke titel en uitg.: La Marge, Gallimard, Paris 1967.
Een van mijn vroegere vrienden, met wie ik aan wielrennen deed, was doodsbang
om maar iets te doen dat zijn gezondheid zou kunnen schaden. Hij ademde altijd
door zijn neus, sliep op zijn rechterzij omdat zijn hart anders in de verdrukking zou
kunnen komen en viel op zijn 23e jaar samen met ‘zijn’ straaljager te pletter.
Sigismond, de hoofdpersoon uit La Marge (vreemd genoeg vertaald met De dood
in Barcelona) is ook zo'n figuur. Hij koopt condooms om geen sjanker, en
insektenpoeder om geen luizen op te lopen - en tenslotte plaatst hij de korte loop
van de revolver op zijn borst (op de juiste plaats) en haalt de trekker over, nadat hij
eerst als voor de huldiging van een overwinnaar met luide stem over de eenzame
vlakte geroepen heeft: ‘Moge het grote Catalaanse volk bevrijd worden van de
etterbuil en van de etterbuilenziekte’ (...)!
Dit einde typeert het boek wel enigszins: tamelijk precieus en zeer precies. (Let
op de korte loop, op de juiste plaats, e.d.) De luide stem over de eenzame vlakte doet
ons aan Jany denken - A. Roland Holst voor de weinigen die hem (nog) niet mogen
tutoyeren - maar vervolgens geeft de kreet Moge enz. ons, anti-fascisten die zo graag
met vakantie naar Spanje gaan, toch weer een duidelijke hint dat André Pieyre de
Mandiargues beslist niet - zoals Jany - alleen maar op het verleden gericht is. Nee,
hij staat midden in het leven, in het Leven, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij gaat het
léven in, in Barcelona. Hij beschrijft dat leven, het rosse leven in en om de fallus
van Colón, zoals hij de zuil met het standbeeld van Christoffel Columbus noemt, een
fallus met een eikel om precies te zijn: het ei van Columbus!
En wie eenmaal dit ei te pakken heeft, gaat het boek met steeds meer bewondering
lezen. Heel de ei-symboliek is er nl. zodanig in verweven, dat ze steeds weer boven
alles uitstijgt (Zoals de kolom van Colón).
Sigismond zit gevangen, hij zit in een luchtbel, in een broze schaal. Hij weet
onbewust en soms halfbewust dat de schaal zal breken, dat de luchtbel uiteen zal
spatten, en dat gebeurt dan ook, aan het einde van het boek, wanneer hij de brief
(ei-symbool) onder de stolp (ei-symbool) uithaalt, de brief waarin de jobstijding van
de ‘Auflösung’ van zijn gezinnetje vermeld staat.
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Dan breken alle schalen!
De dood in Barcelona is veel meer dan de dood alleen. Het is het leven, en zelfs als
de dood kómt, is dat wéér leven: de doorbraak van de eierschaal met (letterlijk) de
wens: Moge het frisse leven de verontreinigde loop van de dood terugdrijven.
La Marge is een boek als een baedeker, een boek dat ons door een klein afgesloten
deel van Barcelona (ei-symbool) voert, een boek dat ons het leven in voert.
Geen zacht eitje, dit boek. En André Pieyre de Mandiargues is beslist geen
zachtgekookt ei. Lees maar: Hij werkt met hárdgekookte eieren.
Over (haar) lichaam laat hij van zijn ene in zijn andere hand de eieren wandelen,
eerst langs de mooie volle dijen, over de mooie buik, over het dichtbehaarde zwarte
driehoekje, omhoog over de dikke taille om te verwijlen (verwijlen!) rond de mooie
borsten die als de toppen van het wezentje zijn. Zo'n spel veroorzaakt bij Juanita,
vreemd genoeg, geen enkele zichtbare verrassing, en ze lijkt zich er zelfs naar te
schikken, te oordelen naar de maniertjes waarop ze haar vlees aanbiedt en het hol
maakt om de bewegingen van de kleine ronde voorwerpen beter te ontvangen.
Dan pakt zij ze uit Sigismonds handen en voorzichtig breekt zij ze tegen het
nachtkastje, terwijl ze de stukken van de doppen in een asbak legt die daar staat, een
krab van rood plateel. Sigismond neemt ze weer terug; opnieuw laat hij over haar
stevige borsten de wat zachte eieren rollen van een wat groenig wit dat mooi past
bij de tabakskleur van de lange harde punten en bij het bleke amber van de
tepelkringen. Tenslotte eet zij ze op.
Ja, die Juanita kiest echt eieren voor haar geld. Maar Henny Scheepmaker moet de
volgende keer iets minder kakelen tijdens zijn vertaling.
P.S. Vergeet niet het ‘nawoord’ te lezen: een mooi voorbeeld van overschrijfwerk
tot de derde macht.
Aldert Walrecht
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Uien is een winderig eten
Johnny the Selfkicker, De heilige huichelaar, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1968
Met hoeveel romantische ironie kan men een taal belasten, voor zij onder die ironie
zozeer verpletterd wordt, dat zij geen betekenis meer dragen kan en daardoor haar
communicatieve functie verliest? Hoeveel dubbele bodems kan men onder primaire
betekenissen schuiven, voor geen enkele bodem meer houvast biedt aan de lezer?
En als er al gevallen denkbaar zijn waarin een schrijver het recht zou hebben een
lezer te beroven van houvast aan de mededeling die hij doet, - ik betwijfel of die er
zijn, maar indien: dan slechts uiterst zeldzame. Tot die zeldzame behoort zeker niet
het boekje waardoor ik me tot bovenstaande vragen heb laten verleiden. Heb laten
verleiden inderdaad, omdat de vragen te groot klinken voor het kleinood waarvan ik
nu de titel volledig overschrijven zal: De Heilige Huichelaar. Een Nieuw Kleinood
Van De Hypnotische Dichter Johnny The Selfkicker Over o.a. De Ongekende Magie
Van Het Betekenisvolle en Holle Woord, De Lange Weg Naar Het Licht, Het
Vermogen Om Tot In De Oneindigheid Dubbele Bodems Te Zien, De Goddelijke
Humor Als Hoogste Goed Op Aarde, e.d. En dat schijnt dan nogal wat te lijken op
het boek Over de Onbekende God, over Revistiese Seks, over de Alkohol Die Mijn
Vijand Is, over de Dood, en over de Kunst Die Voor De Baat Uitgaat. (Nader tot U)
Wat is het verschil tussen beide vormen van welbewust ronken?
Op de twee vragen die ik in het begin formuleerde moet ik het exacte antwoord
schuldig blijven. Dat vind ik niet zo erg, want ik geloof niet dat ooit iemand dat
antwoord geven kan, omdat daarin nu eenmaal zoiets oncontroleerbaars als een
persoonlijke smaak een rol speelt. Wat mijn smaak betreft: wanneer iemand in een
gesprek zou opmerken - we nemen aan dat hij niet bijzonder origineel is -: ‘wat zijn
we weer serieus vanavond’, en zijn woorden krijgen via de kontekst waarin ze worden
gebruikt een betekenis die die van de mededeling overstijgt, en zelfs met de betekenis
van de mededeling ‘sec’ een gedeeltelijk tegengesteld verband aangaat, dan schept
hij een ruimte waarbinnen het mogelijk wordt wat vrijblijvender aan woorden en
gedachten de teugel te vieren. Wanneer nu vijf minuten later een ander opmerken
zou: ‘we zijn serieus niet-serieus’, dan zou voor mij de lol er wel af zijn, en als Johny
the Selfkicker in zijn bundel uitroept: ‘Wir Sind Serioes Nicht-Serioes In/Unseren
Manifestationen Und/Das is Richtig’, dan lijkt mij de tijd aangebroken om de fles
eens duchtig rond te laten gaan, opdat niets het dronkemansverdriet nog in de weg
sta. Het verschil tussen
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onze Arnhemse Rebel en Van het Reve is natuurlijk dat de tweede maatgevoel heeft,
de eerste niet. En dat verschil is groter dan welke overbrugbare kloof ook.
Johny the Selfkicker heeft in zijn bundel een aantal gedichten bijeengebracht
waarin hij objectiverend spreekt over De Heilige Huichelaar, een verbeeldingsgestalte,
evenals Professor Eitje, van het Arnhemse fenomeen himself. Op enkele
uitzonderingen na, zijn alle gedichten geschreven in de derde persoon enkelvoud.
Wanneer men alle mededelingen die in deze teksten over de rebel worden gedaan
naast elkaar zou zetten en bij elkaar op zou tellen, dan krijgt men een som van
positieve en negatieve kenmerken die even weinig kenmerkend is en even weinig
houvast biedt als de holheid van het getal 0. Nu zou men kunnen zeggen dat dat dan
wel zijn bedoeling zal zijn. Nietwaar, de hedendaagse dichter! Eerst moet hij de
gangbare taal afbreken; destructivo-constructief gaat hij te werk! Jawel, jawel, maar
dan praten we niet meer op het niveau waarop J.d.S. zich plaatst; dan praten we in
ruimtevaarttermen over de snelheid van de fiets.
‘Opdat hij is en niet is & niets anders is dan IS’, schrijft hij in hetzelfde gedicht
waarin met fraaie gotische letters een Gloeiende Scheet in gecalligrafeerd. Het is
verleidelijk die twee met elkaar in verband te brengen en even de diepzinnigheden
te overpeinzen die er ten beste gegeven zouden kunnen worden over de existentie
van op temperatuur gestookte en de vrije ruimte kiezende darmgassen. Humorloos
zou zulk ronken niet behoeven te zijn, en - met excuses voor de iets te grote stap uiig is J.d.S. op zijn tijd zeker. Als een verzameling uien, zij het tamelijk platte, laat
zijn bundel zich goed lezen. Maar wie gehoor geeft aan des dichters uitnodiging aan
dit alles Grote Betekenissen toe te kennen, maakt zich schuldig aan een inflatie van
het woord, een inflatie die niet eens kwalitatief zoveel verschilt van de winderigheid
van palingboeren die aan het spreken slaan.
A. Bogaard
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Vingerwijzing of werkstershand?
Ed Hoornik, De Vingerwijzing, J, M. Meulenhoff, Amsterdam, 1969
In Hoorniks nieuwe boek wordt Kuyll, de hoofdpersoon, geconfronteerd met
werkelijkheid en fantasie uit zijn heden en verleden. En dat op een weinig alledaagse,
hoewel ook niet zo uitzonderlijke wijze. Kuyll, dat staat voor een lezer eigenlijk
meteen wel vast, voelt zich in deze wereld niet alleen niet thuis, maar in een heel
bepaalde zin gewoon misplaatst. Zijn verhaal is dat van een heroriëntering, een
opnieuw beginnen, zou men kunnen zeggen, als het niet vooral iets meer was, dat ik
nu nog niet verder aan zal duiden.
Om nu met het laatste te beginnen, die heroriëntering vindt plaats in de geboortestad
van Kuyll, in de omgeving - en zelfs in het huis! - waar hij als kind is opgegroeid.
Het is de reconstructie van een jeugd, op zijn minst een poging daartoe, met als doel
het mysterie van het gevoel van misplaatstheid - zo'n vijftien jaar geleden was hier
het toenmalige modewoord ‘in de wereld geworpen’ stellig van toepassing geweest
- op te lossen, of, om het directer en minder concreet te formuleren: een zondebok
te vinden, ofwel een (de!) schuld vast te stellen, die hij op zich nemen en boeten kan.
Mij komt het voor dat Kuyll zich vooral om deze onuitgesproken opdracht van de
ziel in hoge mate bedreigd voelt: juist hier, in deze buurt waar hij als kleine jongen
is opgegroeid. Daarbij mag men best vast stellen, dat het hier voor het jongetje dat
hij was, ook lang niet een aards paradijs bij voortduring is geweest. Zijn herinneringen
aan die jeugd missen nogal wat fleur - het enige licht dat liefde brengt in deze fase,
is de moeder, een vrouw die - voor de zoon - op een raadselachtige wijze om het
leven komt, en die nu voor de volwassen Kuyll het mysterie hierboven genoemd,
belichaamt.
De dubbelzinnigheid (want doordringen in het mysterie kan even goed en sneller
tot de totale psychische ondergang leiden, als tot de zelfverwerkelijking die aan de
andere kant van het raadsel ligt) blijkt niet alleen daaruit, dat heden en verleden voor
Kuyll dooreen komen te liggen, of dat sinds lang verdwenen figuren als ongrijpbare
gevangenen van het verleden zich mengen tussen wezens van vlees en bloed, maar
vooral uit de omstandigheid dat Kuyll het jongetje dat hij was, los maakt uit zijn
verbeelding en het aanschouwelijk voor zich ziet. In responsorische situaties van
uiterst dringende aard vindt bij tal van mensen een primitivisering van reakties plaats
- en in dit geval ook bij Kuyll, die immers op een niveau wordt geplaatst, waardoor
hij voor de omstanders veel weg heeft van een psychopaat, ook al weet hij zijn gedrag
nog
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net op tijd in overeenstemming te brengen met wat voor de wereld als ‘normaal’
door kan gaan.
Om nu terug te keren naar het begin van dit artikel: Kuyll wordt niet alleen met
zijn fantasie en werkelijkheid geconfronteerd, hij is er veeleer de speelbal van. Reeds
wees ik erop dat hij van deze wereld vervreemd is. Om zich daarin van een zeker
houvast te verzekeren, komt door middel van zijn fantasie het jongetje tot leven, dat
Kuyll aan de zo zeer begeerde realiteitszin helpt. Maar dit jongetje zijn realiteitszin
is - voor de wereld - waan. Bovendien heeft ook hij zijn fantasieën, zodat het
hulpmiddel, het oriënteringsapparaat, voortdurend gecontroleerd moet worden! Kuylls
aanvankelijk probleem: hoe kom je onder de realiteit uit zonder fantasie? moet worden
verveelvuldigd: Hoe kom je uit een wereld met de hulp van een gids die door jou op
het rechte spoor moet worden gezet? 't Is trouwens veel ingewikkelder. Het verhaal
wordt verteld, het gaat in dit verhaal over Kuyll, een bij gelegenheid met hij
aangeduide figuur. Om deze struktuur aan te brengen, moet er dus noodwendig een
verteller zijn, en dat is hier een alweter, - iemand die inzicht heeft in de ziel van
Kuyll, het jongetje en andere personages, en daarom boven die figuren staat. Iemand
die bovendien dingen waarneemt die aan de aandacht van Kuyll en zijn verkleinde
double ontsnappen. De noodzaak van deze verteller wordt duidelijk wanneer het de
lezer duidelijk wordt, dat de werkelijkheid niet alleen als correctief dient voor het
kereltje (als Kuyll dwaalt) of voor Kuyll (als de jongen dwaalt) maar ook voor de
verteller: als alles spaak loopt, - en zelfs, zoals we nog later zullen zien, voor een
boven die verteller verheven macht. Welbeschouwd kan men er dit van zeggen: in
zijn boek liet Hoornik, zoals iedere andere schrijver dat doet, fantasie en
werkelijkheidszin op elkaar los. Maar, in tegenstelling tot de meeste schrijvers - in
ons taalgebied heeft hij bij voorbeeld zijn voorgangers in Multatuli en Harry Mulisch
- voert hij op kritieke punten de verteller als hanteerder van de werkelijkheid als
correctief in, en op het kritiekste moment een hogere macht. Het is deze meer dan
driedubbele waakzaamheid die Kuyll voor onherstelbare schade aan de ziel behoedt.
(Men kan hier inderdaad de opmerking maken, dat Multatuli en Mulisch zich op
soortgelijke plaatsen met name noemen, wat Hoornik nalaat, maar op p. 30 van De
vingerwijzing vindt men de aanwijzing dat de verteller zich met goed recht Ed Hoornik
genoemd had kunnen hebben).
In het steekspel tussen fantasie en realisme als levenspraktijk is het de fantasie die
herhaaldelijk bedwongen wordt, en dat wil zeggen dat de verteller in laatste instantie
zijn gegevens plannend in de hand houdt, het toeval wel toelaat maar het tot het
laatste moment geen overheersende rol gunt, waardoor ook de kans op humor - zo'n
tafereel als het zich schuil houden bij de reclamezuil had immers iets verrukkelijks
kunnen worden, zonder schade voor de tragiek van Kuyll - niet wordt benut. Een
tweede, maar dan bezielde Tien-
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noppen - in Het mirakel bedient de verteller-in-het-verhaal zich immers ook van
middelen die voor de hoofdfiguur tot veruiterlijking van zijn subjectieve ‘inhoud’
leiden - kwam in dit boek (nog) niet tot leven.
Zoals gezegd is deze poging tot reconstructie vooral een zoeken naar de oplossing
van het met de dood van de moeder samenhangende mysterie. Wie terugblikt op het
verleden vindt daarin de symbolen die hij bij zijn Sinngebung des Sinnlosen gebruiken
kan, en het is dan ook niet zo'n wonder, dat we in Kuylls dooltocht een queeste
herkennen. Het is, dit patroon als bruikbaar aanvaard, dan ook wel aardig om op te
merken dat het jongetje Kuyll de grote spijker met dikke, ronde kop (♂), waarmee
ze Jezus aan het kruis geslagen hadden, in de ‘grot’ (♀) wil laten zakken. Het heeft
er alle schijn van, dat het jongetje verborgen kennis draagt van de betekenis van de
dood als offer en voorwaarde tot herrijzenis.
Het zou me te ver voeren alle symbolen die deze queeste markeren op te sommen.
Ik zwijg daarom van het ritueel bij de inwijding van het jongetje Kuyll, van de
zondvloed die dan tegelijkertijd plaats vindt, van de zondebokken die zich aandienen
en die Kuyll niet als zodanig aanvaardt. Zelfs zwijg ik over de blauwdruk van de
nieuwe wereld die Kuyll zich in Terminus schept (Terminus, bij de Romeinen een
grenssteen, niet zelden in de vorm van een hermafrodiet) om me te bepalen tot de
ouders van het jongetje, dat zijn vader ervan verdenkt de hand te hebben gehad in
de dood van de moeder. Hier, in zijn geboorteplaats terug, herleeft die gebeurtenis:
de echtelijke ruzie, de harde bons, het jongetje bij de deur, met de streep licht: was
er verband tussen deze dingen en de dood van zijn moeder? Maar in dieper opzicht
herhaalt zich deze tragedie voor de vijftigjarige Kuyll, voor wie de ouders uit de
jeugd zich opnieuw aandienen: de ‘gehate’ vader in de gedaante van zijn broer (Peter),
de geliefde moeder, niet als meter, maar als Petertje, de dochter van die broer: zij
had de ogen van Kuylls moeder!
Zo werkt alles ertoe mee Kuyll van zijn gevoel van vervreemding te verlossen:
alles staat klaar voor de ontvangst van de nieuwe Kuyll. Maar hoewel aan alle
voorwaarden is voldaan, houdt die Kuyll zich verborgen voor iedereen, en vooral
voor zichzelf. Zelfs de altijd heilbrengende constructie, zonder nader uitleg volkomen
helder, als men weet dat Peter op sterven ligt, en dat Kuyll het er na de begrafenis
op aan legt om Petertje in het huis (♀) waar hij als kind gewoond had, te ‘huwen’,
is niet in staat Kuyll over de drempel te helpen naar een wereld waar hij het juiste
antwoord voor klaar heeft! Integendeel blijkt hij op het beslissende moment impotent,
integendeel bijt hij haar in de schouder, wat haar een schreeuw ontlokt als een nooit
meer eindigende doodskreet.

Raam. Jaargang 1969

61
Niet een vingerwijzing Gods, maar de hand van de werkster (de werkelijkheid als
correctief treedt hier in een vierde gedaante op en redt het aandeel van de fantasie!)
als hogere macht, voert hem uit dit zelfgeschapen labirint. Niet alleen neemt hij dan
de haat tegen de vader terug, maar de nooit meer eindigende doodskreet bij zijn
ongeslachtelijke zelfverwekking openbaart hem dat hij - uiteraard in symbolische
zin: hij heeft zojuist ook een vlieg gedood - zijn moeder heeft gedood, en dat ook
wel moest doen, om zelf te kunnen zijn. Pas als hij haar in de gedaante van de vlieg
Petronella heeft prijsgegeven aan de wind (‘want een moeder, zie je, is hemel en
aarde ineen’) komt Kuyll los van de banden die hem aan het verleden bonden. Zijn
schuld staat vast, maar de inlossing ervan eveneens, misschien: in de letters die hij
kriebelt, en die voor Petronella allemaal wel vliegen zullen zijn - en zei zijn leraar
biologie niet, dat ook vliegen schepselen Gods zijn?
R.A. Cornets de Groot
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Terechte oproep tot staking
H. Bonset, Nooit met je rug naar de klas! Een boekje over ons
schoolse schoolsysteem, Kritiese Bibliotheek, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1969
In zijn sterk op Amerikanen als Brickell en Miles geïnspireerde werk Veranderingen
in het basisonderwijs noemt de didacticus prof. Van Gelder als eerste fase de analyse
van de bestaande situatie en van de doeleinden van de gewenste veranderingen.
Kernpunt in deze periode is het opsporen van het ‘educational lack’. Bonsets boek
is een langs emotionele weg signaleren van dat pedagogisch gat.
Ik kan vrijwel geen leraar meer als een redelijk mens zien.
Je merkt dat je altijd de janlul bent geweest. blz. 29.
De fout van een rector is dat hij er is. blz. 44.
Hoe waar. De passage waaruit dit citaat is genomen, is een van de scherpste uit
het boek.
Bonset toont hier aan, dat alleen al de organische structuur iedere directeur van
een school in een ruimte duwt waar de autoritaire rol het meest voor de hand ligt.
Ons Nederlandse onderwijssysteem is een apenrots. blz. 56
Zo wordt de school een bedrijf dat werft naar de gunst van de achterlijkste
consument. blz. 111
Met nadruk op de emotionele methode dus. Wat mag, als je om Camperts ellendige
nietsnut als nietsnut op straat werd gezet.
Nu is zo'n gevoelsmatige benadering een adekwate methode om mistoestanden
aan het licht te brengen. Maar ze schiet te kort als men plannen voor de toekomst
wil ontwerpen. Het gedeelte van het boek dat dit beoogt, is dan ook door zijn
verregaande naïeviteit bijna briljant. Er worden hier in snel tempo niet alleen
voorstellen gedaan om de organische structuur van het onderwijs te veranderen, maar
ook geeft Bonset voorstellen over inhoudelijke en methodische vernieuwingen.
Toch is Nooit met je rug naar de klas! een buitengewoon goed boek.
Ik zou dit boek als verplichte literatuur voor iedere onderwijzersopleiding willen
aanbevelen. Wellicht werden de condooms dan op een meer aangepaste manier
gebruikt en zou men met dit boek in de hand meer verantwoorde redenen hebben
om de rode vlag te voeren. Want gestaakt moet er worden. Dit boek roept daartoe
terecht op.
J.P. Corstjens
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Correspondentie
Spel van de jagende wilde
Kennelijk beoogt A. Ruitenberg met haar stukje in Raam 56 zich tegen mijn kritiek
op haar boekje Formule in den morgenstond, in Raam 51, te verdedigen door mij
aan te vallen. Het blijft weliswaar bij slagen in de lucht, maar ik wil, uit
onbaatzuchtige liefde voor de polemiek, even terugmeppen. Dat R. een vrouw is,
weerhoudt de gentleman in mij ervan, haar als mikpunt te kiezen - ik heb het in het
vervolg dan ook op haar animus gemunt.
In mijn kritiek verweet ik R. dat zij zich bedient van de psychologie van Jung, die
ik voor een onwetenschappelijk samenraapsel van niet verifieerbare of falsifieerbare
hypothesen houd, en ik citeerde een paar autoriteiten op hun vakgebied: Murphy en
Hilgard. Doet er niet toe, denkt R., Jung heeft ook ‘indrukwekkende verdedigers’.
Niet ‘ergens in de verte’, zoals mijn zegslieden, maar in ‘onze eigen omgeving’.
Laten we Holland hoog houden, al die Amerikanen da's maar niks, wij citeren die
indrukwekkende verdedigers en wie zien we? Vestdijk! Plokker! Toe maar!
Wat Vestdijk over Jung beweert, dat is toch wel... pardon, ik zit hier niet met
Vestdijk te polemiseren. En Plokker heeft het, heel in het kort, over enkele ideeën
van Jung in een opstel dat hij aan Nieuw Kommentaar op Achterberg bijdroeg, maar
hij verdedigt helemaal niets; hij zegt (p. 153) dat Jungs psychologie ‘sterk tendeert
in de richting van een heilsleer.’ Het is maar wat je indrukwekkend noemt.
Ik vertelde in mijn recensie iets over Jungs aanzien onder psychologen. (Ik bedoel
psychologen, beoefenaren van wetenschap, en geen romanschrijvers, jungianen,
mystici of alchimisten). Een van de psychologen die ik aanhaalde, bracht Jungs
typologie ter sprake, en daar zei ik (gewoon omdat het met Jungs prestige te maken
heeft) nog iets over en dan vindt R. het ‘onbegrijpelijk’ dat ik ‘dit onderwerp in de
discussie betrek’, omdat zij niet over die typologie schrijft. Snap je dat nou? O wacht,
R. denkt natuurlijk dat die passage over haar boekje ging; even rechtzetten: dit was
buiten de discussie, ik zat even met de lezers van Raam te praten; over Jung, Jung
sec om zo te zeggen, zonder discipelen.
Nu zijn wij rijp voor de grote openbaring. Ga, voor uw eigen bestwil, zo zitten of
liggen dat u niet pijnlijk ten val kunt komen, en let op. Ik had mij ‘alle getob over
Jung kunnen besparen’! Jung is helemaal niet ‘essentieel’ voor R.'s boekje! Waarom
hoor ik dat niet eerder? Doe ik zoveel moeite, lees ik de 132 pagina's analyse die
Formule telt, erger ik me aan het niveau ervan allemaal voor niets. En ik vergis me
ook nog: ik licht uit die analyses, om in mijn recensie aan de orde te stellen, één stuk
(58 van de 132 bladzijden, 44% van de kern) dat heet: Spel van de wilde jacht in het
licht van de psychologie van C.G. Jung, en ik denk, ezel dat ik ben, dat Jung daar
essentieel voor is! Dit is nu wat de meester zelf (ja ja, ik heb hem gelezen) een
‘zinvolle coïncidentie’ zou noemen. Dat waren dan enkele verdraaiingen. (Er komen
er nog een paar, maar eerst even iets anders). Ik verweet R. dat ze de manifeste inhoud
van Achterbergs gedichten verwaarloosde, en ongemotiveerd naar een dieptelaag op
zoek ging. Nu komt, als mosterd na de maaltijd, dat motief: ‘Ik stoot telkens op
ongerijmdheden, de inhoud is vaak onsamenhangend, grillig.’ Dit evenwel ìs geen
motief: het impliceert alleen dat deze of gene faculteit van R. ten overstaan van
Achterbergs poëzie tekort schiet. (Dat heb ik, vind ik zelf, vriendelijk gezegd.)
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Die dieptegang, denkt R., is geen postulaat, maar een hypothese. Die hypothese heeft
zij ‘geverifieerd’ (getoetst, heet dat) door ‘honderden interpretaties’. Nu zijn
interpretaties erg lastige dingen om een hypothese aan te toetsen doordat zij zelf
hypothesen zijn - J.J.A. Mooy heeft daar in Forum der letteren (1963) een uitvoerig
artikel aan gewijd. Maar laat ik, met hem, wat soepel zijn, en zelfs aannemen dat R.
vrij is van vooroordeel en inlegkunde bij het toetsen van haar eigen hypothesen, en
alleen maar vragen: waar zijn die honderden interpretaties heen, waar zijn zij
gebleven? Niet in Formule: daarin is geen enkele interpretatie te vinden.
‘Wie de grondslag van Formule wil aantasten, moet niet tegen Jung tekeer gaan,
maar aantonen dat, wat ik zie als het mystieke element in Achterbergs werk, niet
bestaat en dat mijn interpretaties onjuist zijn’. Dat begrijp ik niet: bij wijze van
afschrikwekkend voorbeeld heb ik in mijn recensie een paar van die ‘interpretaties’
(het woord overdrachtelijk gebruikt) behandeld, en ‘onjuist’ is precies het woord dat
ik gebruikt zou hebben als ik vriendelijk had willen zijn. Ik blijf niet aan de gang.
Overigens repliceert R. niet op mijn kritiek inzake haar ‘interpretaties’1) - een
verdachte stilte, want alleen hier is een zinvolle discussie over mogelijk.
Ik had ook moeten bewijzen dat de mystiek geen rol speelt in Achterbergs werk
- maar dat is wel het laatste wat ik van plan ben. Die mystiek is er, zo goed als de
fysica, de scheikunde, het pantheïsme, de biologie, de erotiek, het christendom, ja
wat al niet. Om dat te zien, heeft niemand Formule van node.
Ik had nog een paar verdraaiingen beloofd, dat is waar ook. Daar gaan we dan. R.
beweert in haar boekje het met Rodenko en Meertens oneens te zijn, die menen dat
in Jachtopziener, in het vers: ‘Er is er dikwijls één meer dan ik tel’ sprake is van een
hert. (Curs. van R.) Ik opper (in een noot; we dalen wel af tot bijzaken, maar vooruit)
dat het wel eens het hert (curs. van mij) zou kunnen zijn uit het gedicht Onland. Er
bestaat verschil tussen een en het, al weet niet iedereen dat. Rodenko verwijst wel
naar Onland, Meertens heeft het over een hert. Dat is voor R. één pot nat. R. wijdt
vervolgens een deel van haar reactie aan een uiteenzetting over de rol van het
personeel in de Wilde jacht, want, denkt ze, hij heeft geschreven dat ik die
onvoldoende adstrueer. Heb ik dat? Welnee, ik schreef dat R. niet argumenteert waar
ze uit Jachtopziener dat personeel vandaan haalt, en ik vind dat nog steeds de
dolzinnigste interpretatie die mij in jaren onder ogen is gekomen.
R. somt dan (ze had zich de moeite kunnen besparen) een rits plaatsen in haar
boekje op, waar dat personeel aan de orde komt. De belangrijkste lijkt p. 21; ze
schrijft tenminste: ‘ik kom daar nog op terug.’ Waar? Nergens.
R. jaagt als een wilde door mijn bespreking, hier en daar aan mijn betoog morrelend
(dat daar echter op gebouwd is), onophoudelijk de tenen kneuzend wanneer ze schopt,
en haar vingers openhalend wanneer ze sjort - dat vind ik allemaal best; mijn bezwaar
is dat ze met Achterbergs werk (dat mij zeer ter harte gaat) op dezelfde manier
omspringt.
Tenslotte: R. heeft, schrijft ze, het gevoel dat ik haar laat ‘zweven tussen
schouderklop en trap’ - maar daarover wil ik beslist geen twijfel laten bestaan: 't was
een trap, hoor.
1) Het verschil tussen een interpretatie in overdrachtelijke zin en een werkelijke interpretatie
is het verschil tussen wat R. over de Ballade van de gasfitter vertelt, en wat Kees Fens
daarover schreef in Raster II, 2 en III, 2.
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